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Argument  
  

  

Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2021-2025 s-a realizat plecând de la o 

radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de învăţământ şi 

asupra mediului organizaţional intern.  

Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, 

a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii unităţii.  

În contextul amintit, reliefarea responsabilităţilor specifice personalului de conducere şi ale 

tuturor membrilor organizaţiei educaţionale a căpătat amploare şi consistenţă, pentru mai buna 

cunoaştere a îndatoririlor şi obligaţiilor de serviciu, generale şi curente, precum și a termenelor şi 

standardelor calitative impuse acestora.  

Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor 

generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora.  

Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care reprezintă 

capitalul de referinţă) şi a "oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de comunitate.  

Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii şcolare, 

corelate cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate.  

Analiza  condiţiilor  socio-economice  şi  proiectarea  traiectoriei  de  dezvoltare  s-a  făcut  pe  baza 

programelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului economic pe termen 

mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi documentele elaborate de Consiliul Local Tg-Jiu, 

Primăria Tg-Jiu şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Gorj.  

S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor şi comisiilor, 

a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultările cu elevii, propunerile avansate 

de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale şi de agenţii economici - parteneri 

tradiţionali ai instituţiei.  

Programele Ministerului Educaţiei și Cercetării şi ale Guvernului României privind reforma şi 

modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor principale de dezvoltare instituţională 

în perioada 2020-2025.  

Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, valorile şi practicile 

societăţii  democratice. Misiunea şcolii reprezintă raţiunea de a fi a organizaţiei şi exprimă, în mod 

explicit, preocuparea constantă de a produce valori pentru societate.  

 Performanţele obţinute în ultimii ani de Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Tg-Jiu ne 

îndreptăţesc în asumarea unor obiective manageriale care să pună în operă intenţia de dezvoltare 

instituţională  a  colectivului didactic şi să orienteze interesul de formare şi instruire a elevilor.  
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Context legislativ   
  

Baza conceptuală a prezentului Proiect de dezvoltare instituțională o reprezintă legislația în vigoare:   

 

• Legea Nr. 1/2011, Legea Educației Naționale;   

• Ordinul M.E.C. Nr. 5447/ 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar; 

• Ordinul M.E.C. Nr. 4742/ 2016 pentru aprobarea Statutului elevului; 

• Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.C.;   

• Metodologia  formării  continue  a  personalului  didactic  din 

învățământul preuniversitar;  

• Regulamentul de Organizare și Funcționare al Școlii Gimnaziale ,,Alexandru Ștefulescu” Tg-Jiu;  

• Regulamentul Intern al Școlii Gimnaziale ,,Alexandru Ștefulescu” Tg-Jiu;  

• O.M.E.C.T.S. Nr. 5561 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din 

învățământul preuniversitar; 

• ORDINUL M.E.N. Nr. 4.619/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare 

a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;                                          

• H.G. Nr. 1534/2008 – Standarde de referință și indicatori de performanță pentru evaluarea și 

asigurarea calității în învățământul preuniversitar;  

• H.G. Nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și  a 

standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar; 

• Ordinul M.E.C./ M.S. Nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

• ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr.70 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 

2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, a Legii Educației Naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative; 

Având în vedere cadrul legislativ, obiectivele în domeniul educaţiei urmărite în mod prioritar în 
elaborarea Proiectului de dezvoltare instituţională al şcolii sunt:   

 Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie;   

 Dezvoltarea abilităţilor necesare învăţării de-a lungul întregii vieţi;   

 Corelarea sistemului de educaţie şi a celui de cercetare, dezvoltare şi inovare cu obiectivele şi reperele 
europene;   

 Creşterea calităţii în educaţie pentru formarea resurselor umane creative.   

La acestea se adaugă obiective menţionate explicit în strategia de dezvoltare locală:   

 Egalizarea şanselor la educaţie ale tuturor elevilor;   

 Creşterea calităţii actului educaţional - ca bază a creşterii competitivităţii forţei de muncă;   

 Dezvoltarea unui sistem informaţional computerizat pentru şi între toţi partenerii educativi.  
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I. PREZENTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

Informații generale  

Unitatea şcolară:  ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU ŞTEFULESCU” TG-JIU  
Adresa unităţii:    STR. CALEA EROILOR, NR. 32, TG-JIU, GORJ,            
Cod poştal: 210135,  Telefon – fax: 0253 212679; 0353 801415  
E - mail: scgenstefulescu_06@yahoo.com  
Website: http://alexandrustefulesc.ro               
Tipul şcolii: școală cu clasele C.P.-VIII  
Limba de predare: limba română   
Provenienţă: mediul urban          

Localizarea geografică  
Şcoala este amplasată în zona centrală a municipiului Târgu-Jiu, învecinându-se cu obiective 

economice şi culturale de interes judeţean şi naţional: Muzeul Judeţean de Istorie ”Alexandru Ștefulescu” 
Gorj, Banca Comercială Română, Universitatea „Constantin Brâncuşi”.  
  

Istoricul şcolii  
Instituția de cultură a luat fiinţă ca şcoală publică în limba naţională la 1 aprilie 1832, primul dascăl 

numit de Eforia Școalelor fiind Costache Stanciovici Brănişteanu. Pentru deschiderea cursurilor se fac 
pregătiri încă de la sfârşitul anului 1831.  

Școala şi-a întrerupt cursurile în 1848 din cauza evenimentelor revoluţionare, redeschizându-se în 
anul 1851, când revine ca institutor Costache Stanciovici - Brănişteanu, alături de el fiind numit și Ion 
Iliescu. După acest an şcoala va funcţiona neîntrerupt, sub titulatura de Școală Primară, până la reforma 
învăţământului din 1948.  

Începând din 1901 unitatea se va numi Școala Primară de Băieţi numărul unu, până în 1948 când 
va primi denumirea de Școală elementară, continuând să funcţioneze cu două cicluri de învăţământ.  

După 1900 se înfiinţează cursuri complementare pentru adulţi, iar începând din anul şcolar 1924-
1925 şcoala va funcţiona cu regim de şapte clase.  

Dintre dascălii care au condus şi au dobândit un meritat prestigiu pentru această şcoală, se remarcă 
în mod deosebit Alexandru Ștefulescu, care a funcţionat aici ca institutor şi director între anii 1879—1910.  

Din cauza celui de-al doilea război mondial, cuvintele de mângâiere, îndemnurile, nu puteau suplini 
greutăţile financiare şi materiale ale şcolii devenită Grup Şcolar de băieţi Tg-Jiu.   

După 1948 Școala denumită”elementară” a continuat să funcționeze cu două cicluri de învăţământ.  
În 1961 unitatea devine Școala Generală Nr. 4 Tg-Jiu, iar din 1996 se numește Școala 

Generală”Alexandru  Ștefulescu” Tg-Jiu.  
Efortul părinţilor, efortul dascălilor, sprijinul primit din partea organelor competente au făcut ca 

această şcoală să pună azi la dispoziţia elevilor un număr total de 25 săli de clasă, cabinete, laboratoare, 
dotate cu un apreciabil material didactic în care învaţă 1258 de elevi.  

Aprecierea calității activității didactice și a managementului școlii este reliefată prin: 

 Atestat pentru nivelul calității educației oferit în urma evaluării de către ARACIP – FB pentru 23 
din 24 indicatori evaluați (cel mai bun rezultat din județul Gorj); 

 Diploma de excelență instituțională pentru calitatea activității didactice;  

 Certificat de Școală Europeană în 2011, 2014 și 2017;  

 Certificatul de Școală Eco – dreptul de a arbora “Steagul Verde”; 

 Directorul anului – 2007 - pentru calitatea activității manageriale ;  

 Manager 2010 - pentru directorul școlii.  
 

  

http://alexandrustefulesc.ro/
http://stefulescu.scoli.edu.ro/
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Misiunea şcolii  

  

Şcoala îşi propune să perpetueze dezvoltarea unui mediu favorabil învăţăturii, să ofere tuturor 

elevilor același start solid în educaţie, prin formarea de competenţe, capacităţi şi deprinderi, prin 

îmbogăţirea cunoştinţelor şi prin modelarea personalităţii lor, oferindule șanse de afirmare la nivel 

european.  

 Promovarea excelenței în educație exprimată în termeni de valoare adăugată și valoare creată 

permite dezvoltarea fiecărui elev la nivelul maxim al intelectualității sale.  Fiind o școală de talie 

europeană, păstrează ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare care să le permită să își 

găsească locul și menirea socială.  

 Școala noastră promovează și dezvoltă valori europene ce constituie o permanentă interacțiune 

între noi, comunitatea locală și cea europeană.  

  

 

Viziunea şcolii  

  

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu” îşi propune să dezvolte în parteneriat cu comunitatea 

un mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale, în care fiecare individ să beneficieze de şansa 

dezvoltării sale ca persoană, pentru a fi pregătit pentru o treaptă superioară de educaţie şi ca bun cetăţean 

al secolului XXI, prin efortul şi dorinţa pozitivă a elevilor, cadrelor didactice şi administrative de a izbândi 

în acest demers. Este mediul deschis, prietenos, tolerant, stimulativ şi creativ în care elevul se simte în 

siguranţă, acceptat şi integrat, unde îşi poate dezvolta potenţele lui native în vederea atingerii nivelului 

maxim al dezvoltării personalităţii sale.  

  Pionii principali ai creării acestui mediu sunt cadrele didactice sprijinite de specialişti, părinţi şi 

membrii ai comunităţii.  Împreună facilitează crearea unei personalităţi armonioase, capabile să se 

integreze şi să sprijine pozitiv societatea.  

  Urmăm astfel principii fundamentale, precum respectarea şi construirea demnităţii umane, 

parteneriatul social pentru educaţie, activ, stabil, de durată şi centrat pe elev.  

  Aceste principii sunt susţinute de un conturat spirit de echipă - profesori, elevi, părinţi – şi de un 

definit climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii noştri. Școala are în vedere 

reconsiderarea managementului din perspectiva egalizării şanselor cât şi asigurarea compatibilităţii cu 

sistemul de educaţie europeană, şcoala având menirea de a-i forma pe elevi în spiritul normelor, valorilor 

şi exigenţelor europene.  
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Informaţii privind resursele umane  

  a)Personalul didactic de predare  

Anul şcolar 2017-2018:   

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:  

 
Număr personal didactic calificat: 89 

Număr personal 

didactic  

Necalificat  

Cu 

doctorat  

Cu gradul 

I  

Cu gradul 

II  

Cu 

definitivat  

Fără 

definitivat  

3  58  6  4  3  -  

  

Anul şcolar 2018-2019:   

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:  

 
Număr personal didactic calificat: 94  

Număr personal 

didactic  

Necalificat  

Cu 

doctorat  

Cu gradul 

I  

Cu gradul 

II  

Cu 

definitivat  

Fără 

definitivat  

3  62  4  8  3  -  

  

Anul şcolar 2019-2020:   

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:  

 
Număr personal didactic calificat: 89  

Număr personal 

didactic  

Necalificat  

Cu 

doctorat  

Cu gradul 

I  

Cu gradul 

II  

Cu 

definitivat  

Fără 

definitivat  

3  61  4  7  1  -  

  

Anul şcolar 2020-2021:   

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:  

 
Număr personal didactic calificat: 89  

Număr personal 

didactic  

Necalificat  

Cu 

doctorat  

Cu gradul 

I  

Cu gradul 

II  

Cu 

definitivat  

Fără 

definitivat  

3  62  3  5  2  -  
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b) Personalul didactic auxiliar  

Total personal didactic auxiliar 6,5 norme.   

Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări:  

  

Funcţia  Norme   Calificarea (DA sau NU)  

Secretar şef  1  Da  

Secretar  1,5  Da  

Contabil   1  Da  

Bibliotecar   1  Da  

Administrator   1  Da  

Informatician  1  Da  

        

c) Personalul nedidactic (administrativ)  

Total personal nedidactic angajat: 12 persoane          

Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:    

Funcţia  Număr 

persoane   

Calificarea  (DA sau NU)  

Îngrijitor curăţenie  7   Nu   

Muncitor 

întreţinere  

3 Da  

Paznic   2  Da   

              

Informaţii privind spaţiile  

a) Spaţiile şcolare  

Suprafaţa desfăşurată a clădirilor (suprafaţa construită /mp x numărul de niveluri al clădirii)  

Nr.crt.  Suprafața  

  

mp  

1.   Suprafaţa totală                                3649 

2.   Suprafaţa sălilor de clasă                  1558 

3.   Suprafaţă sală sport şi vestiar         282 

   Spaţii în unitate:  

  

Nr. 

crt.  

Tipul de spaţiu  Număr 

spaţii  

1.  Săli de clasă /grupă  23 

2.  Cabinete  3  

3.  Laboratoare  4  

4.  Amfiteatru  1  

5.  Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport  1+1  

6.   Spaţii de joacă   2  
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Spaţii şcolare aparţinând structurilor subordonate: Drăgoieni  

 

Nr. 

crt.  

Tipul de spaţiu  Număr 

spaţii  

Suprafaţă (mp)  

1.  Săli de clasă /grupă  2  111 

2.  Cabinete*  -    

3.  Laboratoare*  -    

4.  Ateliere*  -    

5.  Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport  1 48 

6.   Spaţii de joacă */curte  1 290 

7.  Alte spaţii      

  

b) Spaţiile auxiliare  

  

Nr. 

crt.  

Tipul de spaţiu  Tip şi număr document 

de deţinere a spaţiului  

Număr 

spaţii  

Suprafaţă (mp)  

1.  Bibliotecă şcolară / centru de informare şi 

documentare  

-  2  112 

6.  Spaţii sanitare WC    8 83 

7.  Cabinet medical    1  16  

8.  Spaţii depozitare materiale didactice    2  20  

9.  Alte spaţii*/ depozit bibliotecă/ atelier/ 

sală distribuire alimente/centrală 

termică/izolator   

  4  5/18/27/16/27 

TOTAL 106  

 TOTAL   17  340  

  

Informaţii privind spaţiile auxiliare în unităţile coordonate: Drăgoieni  

  

Nr. 

crt.  

Tipul de spaţiu  Tip şi număr document de deţinere a 

spaţiului  

Număr 

spaţii  

Suprafaţă 

(mp)  

6.  Spaţii sanitare WC    1 21 

7.  Cabinet medical    1  36  

8.  Spaţii depozitare materiale 

didactice  

  -  - 

9.  Alte spaţii*/cancelarie    1 22 

 TOTAL  3 79  
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c) Spaţiile administrative  

Nr. 

crt.  

Tipul de spaţiu  Număr 

spaţii  

Suprafaţă (mp)  

1.  Secretariat  1  30 

2.  Spaţiu destinat echipei manageriale  2 31/14  

3.  Contabilitate   1  19 

  

 

Informaţii privind beneficiarii primari    

  

a) Populaţia şcolară în ultimii ani  

An şcolar  
Număr elevii înv. 

primar  

Număr elevii înv. 

gimnazial  
Total elevi  

2015-2016 681  559 1240 

2016-2017 686  578 1264 

2017-2018  734 551 1285 

2018-2019 736  561 1297 

2019-2020 741  538  1279 

2020-2021 746 512 1258 
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b)Situația absenteismului  

  

AN 

ŞCOLAR  

Rata de 
cuprindere 

în  

învăţământ  

Rata 

abandon 

şcolar  

Frecvenţa  Rata de 
promovabilitate 

la TESTELE  

NAŢIONALE  

Mediul de 

provenienţă 

al elevilor  
TOTAL 

ABSENŢE  

ABSENŢE 

MOTIVATE  

2015-2016 

100%  0  9862  6666 100%  

U-1033  

(95,29%) R-

51  

2016-2017 

100%  0  17717  12489  100%  

U-1033  

(95,29%) R-

51  

2017-2018  

100%  0  13047  8299 100%  

U-1220  

(85,40%) R-

51  

2018-2019 

100%  0  13386  9472  100%  

U-1033  

(95,29%) R-

51  

2019-2020 

100%  0  13116  10609  100%  

U-1033  

(95,29%) R-

51  

   
 

 
 

  

 

 

 

c)Rezultatele obţinute la teste naţionale   
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Anul  

testării  

Nr total 

elevi  

N ote obţinute / Rezultate la limba și literatura 

română  

 

Sub 5  5-5,99  6-6,99  7-7,99  8-8,99  9-10  

2017  135  0 4 8 13 39  70  

2018  114 6  7 16  28 35  22  

2019 121  2  5 10 22 46  35  

2020 116  1  3  19  12  31  50  

 

 
  

Anul  

testării  

Nr total 

elevi  

 Note obţinute / Rezultate la matematică   

Sub 5  5-5,99  6-6,99  7-7,99  8-8,99  9-10  

2017  118  10  12 13  19  35 44  

2018  114 6  7 16  28 35  22  

2019 121  2  5 10 22 46  35  

2020 116  1  3  19  12  31  50  

 

 
 

SUB 5
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7-7,99

8-8,99
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d)Rezultatele elevilor la sfârșit de an școlar  

Anul 

școlar  

Nr. total elevi  Număr de elevi din clasele I-IV / rezultate obținute 

la limba și literatura română  

Insuficient   Suficient   Bine  Foarte bine  

2016/2017 655 - 34 63 447  

2017/2018 525 1  30 48 437  

2018/2019 569  2  60 74  433 

2019/2020 601  - 28 74 499 

 

  
 

Anul 

școlar  

Nr. total elevi  Număr de elevi din clasele I-IV / rezultate obținute 

la matematică  

Insuficient   Suficient   Bine  Foarte bine  

2016/2017 655 -  30  67  447  

2017/2018 515  1  20  68 437  

2018/2019 564  2  60  71  433 

2019/2020 601 5  28  74 499  
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Anul 

școlar  

Nr. 

total 

elevi  

Număr de elevi din clasele V-VIII/ media generală le sfârșit de an 

școlar  

5-5,99  6-6,999  7-7,99  8-8,99  9-10  Situaţie 

şcolară 

neîncheiată  

2016/2017 546 -  22  50 144  330  -  

2017/2018 543  -  10 20  144  369  -  

2018/2019 518  -  20  20  131  347 -  

2019/2020 551  6  17 30  120  378 -  
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e) Experienţa în derularea de proiecte, parteneriate şi activităţi de cooperare europeană    

 

Proiecte Erasmus+ 

1. LIBRARY A MAGIC PLACE – 2015-2017-  coordonator Școala Gimnazială ,, Alexandru Ștefulescu,,  
2. ELIOSS- – 2015-2018-  coordonator University of Patras, Grecia ; 
3. TRADITIONS AND CUSTOMS - PROMOTERS OF INTERCULTURALITY IN THE 21ST CENTURY- 2018-

2021- coordonator Școala Gimnazială  ,,Alexandru Ștefulescu,,; 
4. “CONSCIOUS TECHNOLOGY FOR THE FUTURE” -2018-2021- coordonator - ”Vali Senol Engin 

Primary School”; 
5. MAKING BOOKS, BUILDING THEATRES, TELLING STORIES- 2018- 2021- coordontor - “August 

Macke” Schule, Germania; 
6. THINK TWICE WHEN YOU TYPE- 2020-2022- Coordonator- Slovacia 

 

Proiecte e-Twinning:  

1. PEK THE TRAVELLER FLEA 5 – 2018 

2. A SMALL WORLD WITH 1000 CULTURES- 2019 

3. MY FUTURE- 2019- 2020 

4. CHRISTMAS LETTERS- 2019 

5. LET’S REPORT WEATHER FORECAST- 2020 

6.  OUR LIVING VALUES- 2019-2020 

7. HEALTHY LIFE AND HEALTHY DIET- 2018 

8. WE PRODUCE NATURALLY, CONSUME IN A HEALTHY WAY-2019 

9. MIRROR , MIRROR ON THE WALL- 2020-2021 

10. READ WITH ME HARRY POTTER- 2020 

11. THINK TWICE WHEN YOU TYPE- 2020  

12. ANIMAL DESCRIPTION  

13. STAY HOME! LEARN FROM HOME!- 2020  

14. THE LITTLE ENVOYS OF THE NATURE- 2020 

15. THE WEATHER CALENDAR- 2020 

16. POSTCARDS FROM THE WORLD  

17. THE CITIZENS OF THE BLUEGREENSPHERE- 2020  

18. ALL THE WORLD'S A STAGE. IANUARIE 2020.  

19. EUROPEAN OLIMPYCS- 2020 

20. I DREAM TO BE- 2020 

21. LET’S DO- LEARNING ENGLISH THROUGH SUDOKU 

22. ON THE TRAIL OF PAST GAMES- 2020 
  

 

 

 

 

 

 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/185475


PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ                                     ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU”TG-JIU  

16  

  

 

Baza materială  

  

RESURSE MATERIALE  

 

 23 de săli de clasă dotate cu videoproiector, imprimantă, calculator, tablă magnetică; 

 amfiteatru; 3 laboratoare: fizică , chimie, biologie;  

 cabinet de informatică dotat cu 35 de calculatoare de ultimă generație; 

 cabinet de logopedie;   

 cabinet învățător de sprijin;  

 cabinet comisii metodice;   

 cabinet consilier educativ;   

 bibliotecă -  33 000  volume cărţi;   

 sală de sport, bază sportivă;  

 cabinet științe umaniste;   

 cabinet medical;  

 cabinet  psihopedagogic;   

 cabinet C.E.A.C;   

 aparatură electronică: aparate de aer condiționat în toate sălile de clasă, 6 table inteligente, 17 xerox-

uri, 15 imprimante, 70 calculatoare. 

În incinta școlii există o rețea formată din 10 routere wireless care furnizează internet, acesta 

putând fi accesat în orice moment, oriunde în incinta școlii.  

Baza materială a Școlii Gimnaziale ,,Alexandru Ștefulescu,, a cunoscut  o evoluție pozitivă de-a 

lungul timpului. Astfel în anul 2017 din premiul câștigat la Școală Europeană s-au achiziționat următoarele 

bunuri: laptop, 2 imprimante, 2 boxe in valoare de 4077 lei. 

De la bugetul local baza material s-a îmbogățit cu 4 dulapuri de sport (2000 lei), 10 rachete 

badminton (500 lei), 10 rachete tenis (500 lei), 10 bănci gimnastică (7000 lei), 30 mingi (3000 lei), 80 veste 

departajare (3000 lei), 4 bănci vestiare (1 200 lei), 2 ecrane proiecție (400 lei), 1 calculator (2500 lei), 1 

rotopercutor (1500 lei), 2 imprimante (1200 lei). În laboratoare s-a investit suma de 7000 lei. Valoarea 

totală a investițiilor s-a ridicat la suma de 29800 lei. 

În ultimii 10 ani baza materială a școlii a avut o evoluție ascendentă, atât în ceea ce privește 

întreținerea clădirilor, a spațiilor administrative, a sălii de sport și a bazei sportive, cât și a dotărilor cu 

materiale didactice și mijloace de învățământ.  

Îmbunatatirea bazei materiale s-a efectuat și  prin transfer bunuri în custodie de la Primaria 

Municipiului Tg-Jiu, constând în mobilier școlar pentru sălile de clasă.  

Se observă modificarea radicală a structurii bazei materiale punându-se în permanență accent 

deosebit pe achiziționarea de bunuri materiale moderne și performante pentru realizarea unei calități 

înalte a actului educațional.  

Activitatea Asociației Părinților Elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale ”Alexandru Stefulescu” constă 

în asigurarea de fonduri necesare dezvoltării unei baze materiale didactice corespunzatoare desfășurării 

procesului de învățământ în condiții de siguranță și la standarde calitative superioare. Veniturile asociației 

provin din cotizatia membrilor, donații și sponsorizari.  În ultimii ani s-a achiziționat mobilier pentru clase, 
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cancelarie, rafturi bibliotecă, bănci, scaune, videoproiectoare, laptop-uri, imprimante, table inteligente și 

copiatoare color.    

În ultimii ani aproape toate sălile de clasă au fost amenajate (parchet, zugrăvit), veniturile 

provenind din sponsorizări şi donaţii, asigurându-se astfel un proces educativ în condiţii superioare.  

 În anul școlar 2019/2020 a fost amenajat laboratorul de informatică, fiind dotat cu birouri modern, 

calculatoare și rețea de internet modernă. 

Tot în acest an a fost dat în folosință corpul nou de clădire unde funcționează 5 săli de clasă dotate 

cu mobilier școlar modern, aparatură audio-video, biblioteca școlară, izolatorul și spațiul destinate 

programului Lapte și corn. 

Fondul de carte este împărțit conform normelor metodologice de organizare a unei biblioteci 

școlare, in – fond de imprumut la domiciliu cu acces direct la raft  si fond de imprumut la sala de lectura 

pentru documentare. Conform C.Z.U. ariile cunoasterii sunt bine reprezentate in fondul de carte, 

repartizate sistematic – alfabetic cu plăcuțe indicatoare.  

            Biblioteca are afișată schița de orientare în bibliotecă și deține și mijloace de orientare: catalogul 

alfabetic și sistematic, mape tematice, etc.  

            Pe parcursul anilor, fondul de carte s-a imbunatatit astfel in anul 2020 dotarea este de 30.026 

volume in valoare de 37.073,21 lei. Achizitiile in vederea completării și întreținerii colecțiilor de bibliotecă 

s-au făcut conform criteriilor de dotare prevazute de normele in vigoare.    

  Alocările bugetare au avut și ele o evoluție ascendentă, atât în privința finanțării de bază, cât și a 

finanțării de la bugetul local. 

Bugetul alocat în anul 2017 a fost finanțat prin alocarea standard cost per elev/preșcolar pentru 

1.279 elevi înmatriculați în anul școlar 2016-2017.Finanțarea de bază pentru cheltuieli cu salarii a fost de 

4.157.000 lei, iar pentru cheltuieli cu bunuri și servicii a fost de 445.000 lei. 

             Școala Gimnazială ,, Alexandru Ștefulescu,, Târgu Jiu a avut alocată suma de 171.000 lei la 

finanțarea complementară în anul 2017 de la Primăria Municipiului Târgu Jiu, astfel suma de 63.000 lei 

pentru cheltuieli materiale ( 33.800 lei obiecte de inventar, dotări  cu echipamente sportive pentru sala 

de sport, 10.000 lei pentru reparații curente – rachetat, paluxat parchet sala sport, 15.000 lei fond 

handicap și alocare pentru transport cadre didactice de la și la locul de muncă în sumă de 9.000 lei, alocare 

drepturi pentru elevi cu cerințe speciale în valoare de 28.700 lei, stimulente pentru olimpici cu rezultate 

locurile I, II, III și mențiune în cuantum de 18.790 lei, dar și burse merit, studiu și sociale în suma de 50.910 

lei. 

             Finanțarea suplimentară prin Inspectoratul Școlar Județean Gorj,  în anul 2017 a fost în cuantum 

de 5.000 lei, sumă obținută pentru câștigarea titlului de Diplomă Europeană pentru Școala Gimnazială 

,,Alexandru Ștefulescu,, Târgu Jiu și folosită pentru îmbunătățirea bazei materiale cu un laptop, două 

imprimante și două seturi de boxe. A mai  fost alocată suma de 41.000 lei pentru plata hotărârilor 

judecătorești și suma de 8.000 lei pentru plata diferențelor salariale rezultate ca aplicare a Legii 85/2016. 

             În anul 2018 în baza deciziei 12/2018 emisă de Inspectoratul Școlar Județean, prin modificarea 

Legii Educației 1/2011, repartizarea bugetului în sumă de 4.970.042 lei  pentru cheltuielile cu salariile a 

fost aprobată ca ordonator de credite secundar de ISJ Gorj, iar suma de 486.000 lei pentru cheltuieli 

materiale a fost aprobată ca ordonator de credite de către Primăria Municipiului Târgu Jiu, pentru 1.300 

elevi înmatriculați în anul școlar 2017-2018. 

            Finanțarea complementară din anul 2018 a fost în valoare de 174.190 lei, alocat buget de către 

Primăria Municipiului Târgu Jiu, astfel suma de 8.000 lei pentru transport cadre didactice de la și la locul 
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de muncă, cheltuieli materiale 8.300 lei ( analize medicale, asigurari auto etc.), fond handicap în valoare 

de 17.500 lei, alocare drepturi pentru elevi cu cerințe speciale în valoare de 63.500 lei, stimulente pentru 

olimpici cu rezultate locurile I,II, III și mențiune în cuantum de 24.210 lei, dar și burse merit, studiu și 

sociale în suma de 52.680 lei. 

           În anul 2018, Școala Gimnazială ,,Alexandru Ștefulescu,, Târgu Jiu a primit finanțare suplimentară 

de la Inspectoratul Școlar Județean Gorj în sumă totală de 298.884 lei. Astfel a fost alocat un buget de 

126.150 lei pentru vouchere de vacanță acordate celor 87 beneficiari eligibili ai unității, 30.812 lei pentru 

plata hotărârilor judecătoreti și 20.642 lei pentru plata diferențelor salariale aplicabile în baza Legii 

85/2016, 5.135 lei despăgubiri civile reprezentând hotărâri judecătorești daune moratorii, dar și suma de 

116.145 lei reprezentand contravaloarea prestațiilor pentru centrul de evaluare BAC sesiunea vară și 

sesiunea toamnă. 

           Finanțarea de bază în anul 2019 a fost alocată pentru 1.307 elevi înmatriculați în anul școlar 2018-

2019. Suma alocată pentru cheltuielile cu salalariile a fost de 6.139.330 lei, iar pentru cheltuielile cu 

materialele din finanțarea standard cost per elev/preșcolar 510.000 lei. 

           Tot în anul 2019, Scoala Gimnazială,, Alexandru Ștefulescu,, Târgu Jiu a avut finanțare 

complementară în sumă de 218.550 lei, din care pentru transport cadre didactice la și de la locul de muncă 

8.500 lei, pentru cheltuieli materiale 79.100 lei, alocare drepturi pentru elevi cu cerințe speciale în valoare 

de 85.800 lei, dar și burse merit, studiu și sociale în suma de 45.150 lei. 

În baza H.C.L. 605/14.11.2019 a Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu a fost alocată suma de 

107.000 lei din bugetul local, pentru montarea în clădirea nou construită a unui sistem video de 

supraveghere suma de 16.000 lei, achiziționarea a 25 licențelor windows și office 24.990 lei, dotarea cu 

jaluzele a celor cinci clase și a bibliotecii în valoare de 23.761 lei, dar și alte obiecte de inventar în valoare 

de 39.984 lei, reprezendând 16 calculatoare Lenovo I5 cu monitoare 21,5”. 
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II. PREZENTAREA COMUNITĂŢII ȘCOLARE 

Informaţii de tip calitativ  

  

• Mediul de provenienţă al elevilor: elevii provin din familii cu nivel de școlarizare mediu și superior.  

• Calitatea personalului didactic: calificat 100% şi cu performanţe în activitatea didactică 80%.  

• Relaţii interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare.  

• Comunicarea, circulaţia informaţiei: în şcoală există o bună comunicare între elevi, cadre didactice, 

părinţi, directori, personal didactic auxiliar, personal nedidactic şi de îngrijire, precum şi o bună circulaţie 

a informaţiei în ambele sensuri.  

• Calitatea managementului școlar: directorul școlii împreună cu o echipă de cadre didactice 

abilitate prin cursuri de perfecționare în domeniul managementului educațional, au inițiat și dezvoltat 

activități(relații) de parteneriat cu alte școli din țară și din străinătate, cu comunitatea locală. Școala 

funcționează după un plan managerial propriu.  

• Stilul de conducere la nivelul unităţii de învăţământ s-a dorit a fi participativ, prin implicare sau 

delegare de sarcini de lucru considerat ca realizat.  

• Ambianţa din unitatea şcolară: în şcoală domină o atmosferă de lucru, caracterizată prin implicare  

şi responsabilitate, prin colaborare şi sprijin reciproc. Se promovează munca în echipă atât pentru cadrele 

didactice cât şi pentru elevi. 

 

 

 

 

Cultura organizațională 

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

cooperarea, munca în echipă, respectul față de copii, respectul față de profesie, libertatea de exprimare, 

receptivitate la nou, creativitatea, entuziasmul, dorinta de afirmare.   

 Se întâlnesc însă șii cazuri de elitism profesional, individualism, competitie, intelectualism, rutină, 

conservatorism, automultumire.  

 Regulamentul de organizare și funcționare a școlii a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor 

interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar nr. 5447/2020. În conţinutul Regulamentului intern și a Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a Școlii Gimnaziale ”Alexandru Ștefulescu” sunt cuprinse norme privind 

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



PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ                                     ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU”TG-JIU  

20  

  

În ceea ce privește climatul organizației școlare am putea spune că este un climat deschis, 

caracterizat prin dinamism și grad înalt de angajare a membrilor instituției școlare; este un climat 

stimulativ care oferă satisfacții, relațiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect și de 

sprijin reciproc.   

 Directorul este deschis și ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente și sincere la 

adresa acestora, le respectă competența, le oferă o largă autonomie, îi sprijină și ia decizii cu privire la 

reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii. Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea 

instructiv-educativă și extrașcolară şi în conduita cadrelor didactice, ceea ce conduce la creșterea 

prestigiului școlii în cadrul comunității.  

 

Politicile şcolii privind legatura cu comunitatea  

 

 Școala va implica tot mai mult comunitatea locală pentru realizarea obiectivelor proprii;  

 Va păstra legăturile existente și va stabili legături noi la nivel local, național și internațional, stimulând 

comunicarea între elevi și integrând în curriculum proiectele commune;  

 Elevii vor obține o perspectivă globală și o înțelegere complexă a realității culturale si laborale a lumii 

călătorind fizic (excursii în țară și în străinătate) și virtual;  

 Vom reînnoi acordurile de parteneriat cu agenții economici cu care avem legături și vom căuta să 

stabilim altele noi.  

 

III. ANALIZA  SWOT   

 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT, analizând 

atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere:   

- oferta curriculară  

- resursele umane  

- resursele materiale şi financiare  

- relaţiile cu comunitatea  

- mediul intern și extern  

 

 

Oferta curriculară  

PUNCTE TARI  

- Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune 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.).  

- Oferta diversificată de opţionale;  

- Comunicarea eficientă între şcoală, CCD şi inspectoratul şcolar pentru buna organizare a curriculumului 

şcolii.  

- Promovarea educaţiei ecologice în rândul elevilor şi părinţilor.  
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PUNCTE SLABE  

- Managerial - oferta școlii prin CDȘ nu satisface nevoile tuturor beneficiarilor (elevi, părinți)  

- Administrativ – opțiunile pentru opțional se stabilesc în funcție de decizia majorității elevilor clasei, 

deoarece se lucrează cu întreaga clasă,  

- Resurse umane – insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor didactice în raport cu solicitările 

părinţilor şi copiilor (beneficiarilor)  

  

OPORTUNITĂŢI  

- Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice, 

- CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite domenii de 
activitate,  

- Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism școlar și contribuie la 
dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru învăţare,  

- CDŞ permite valorificarea abilităţilor individuale.  
 

AMENINŢĂRI  

- Insuficienta diversificare și adecvare a CDȘ la cerințele și solicitările elevilor poate scădea motivația 

acestora pentru învățare,  

- Lipsa manualelor școlare datorită retragerii de pe piață sau a schimbărilor de programe școlare;  

- Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor.   

- Comunicarea deficitară între şcoală, CCD şi inspectoratul şcolar poate afecta buna organizare a 

curriculumului şcolii  

- Scăderea prestigiului profesiei didactice,  

- Educația nu mai e privită ca un mijloc de promovare socială.  
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Resurse umane  

PUNCTE TARI  

Profesorii: 

- Existenţa unui corp profesoral de calitate, cu calificare înaltă, implicaţi în activităţi de formare 

continua; 

- Peste 80% dintre cadele didactice au gradul didactic I; 

- Un număr considerabil de profesori din ciclul primar si gimnazial au obținut gradații de merit la 

aproape toate disciplinele; 

- Există:  

3 cadre didactice cu titlul de doctor;  

2 mentori ai ISJ Gorj, 1 mentor de formare și dezvoltare profesională;  

8 cadre didactice- formatori,  

1 formator național ARACIP,  

2 formatori pentru clasă pregătiroare;  

mai multe  cadre didactice care fac parte din Corpul de evaluatori; 

1 profesor logoped; 

1 profesor itinerant; 

1 consilier școlar; 

9 cadre didactice care au participat la cursuri de inițiere în AEL,  

25 de cadre didactice care au urmat cursul INTELTEACH; profesori metodisti la aproape toate disciplinele 

de învățământ; membrii in consiliul consultativ al inspectorului de specialitate: învățământ primar, limba 

română, limba engleză, matematică, biologie, chimie;  

- Toate cadrele didactice sunt pregătite pentru a realiza activități de învățare online, utilizând 

platforma Adservio și G Suite for Education; 

- Toti profesorii au obtinut calificativul FB in anul scolar precedent; 

- Preocupări pentru cercetare, participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice la nivel judeţean, 

naţional şi internaţional; 

- Cadre didactice interesate de creşterea prestigiului şcolii; 

- Participarea cadrelor didactice la stagiile de formare continuă și la webinarii; 

- Buna colaborare în cadrul colectivul de cadre didactice;relații interpersonale care favorizează 

crearea unui climat educațional deschis; 

- Număr tot mai mare de profesori implicaţi în activităţi de colaborare internă şi externă; 

- Personal didactic auxiliar și administrativ 

- Școala are în încadrare: bibliotecar, informatician, 3 secretare, contabil, administrator. 

Părinții 

- Existenta Asociației Parintilor Școlii Gimnaziale ”Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu și implicarea 

activă in viata scolii prin: sustinerea financiara (depunerea de formulare 3,5%); participarea la lectorate 

cu părinții la nivelul unității școlare; 

- Comunicarea situației școlare a elevilor prin catalogul electronic; 
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Elevii: 

- Prin Legea Educaţiei Naționale – reformarea sistemului de învăţământ elevii beneficiază de un 

demers educativ centrat pe elev (competenţe, egalitate de şanse, trasee educaţionale individualizate); 

- Încurajarea participării elevilor la învăţământul obligatoriu; 

- O bună inserţie a absolvenţilor în reţeaua liceală; 

- Numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare diversificate organizate în şcoală şi în afara 

ei (,, Şcoala Altfel’’ – „Să știi mai multe, să fii mai bun!”)  în funcţie de interesele elevilor; 

- Derularea unor acţiuni şi programe menite să stimuleze capacităţile creatoare ale elevilor; 

- Școala oferă tuturor elevilor șanse egale la educație, fiind o școală incluzivă; 

- Elevii beneficiază de burse de merit și sociale; 

- Participarea la activități de pregătire pentru concursuri și evaluări naționale sau la activități 

remediale. 

Comunitatea locală 

- Buna colaborare cu reprezentanții Primăriei, ai Poliţiei și ai comunității locale; 

- Prestigiul de care se bucură școala în comunitate reflectat în numărul mare de înscrieri în clasele 

de început de ciclu de învățământ (primar, gimnazial). 

  

PUNCTE SLABE  

- Lipsa motivaţiei învăţării la elevi; 

- Existenţa unor elevi cu rezultate slabe la învăţătură și disciplina; 

- Existența unor elevi cu absențe nemotivate; 

- Comunicarea deficitară cu părinții elevilor „problemă”; 

- Elementele de noutate şi neclarităţile impuse de schimbările legislative; 

- Dificultăţi în finanţarea proiectelor, activităţilor educative, dezvoltarea lor fiind o condiţie a unui 

învăţământ modern şi eficient, pe toate laturile sale – formale, informale, nonformale; 

- Insuficienta pregătire  a unor  cadre didactice pentru învățarea online; 

- Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala; 

- Implicarea insuficienta a unor părinţi în unele activităţi desfăşurate în şcoala şi în afara ei; 

  

OPORTUNITĂŢI  

- Standardele înalte privind activităţile didactice şi rezultatele bune ale elevilor asigură prezenţa 

unei populaţii şcolare cu nivel intelectual ridicat; 

- Posibilităţi multiple de a accede la informaţii ştiinţifice şi metodice de ultimă oră; 

- Posibilitatea selectării unor cadre didactice bine pregătite profesional; 

- Atitudinea de respect şi apreciere a părinţilor,a comunităţii faţă de cadrele didactice din şcolală; 

- Oferta de formare continuă a cadrelor didactice; 

- Colaborare bună între Primărie, Consiliul local şi Şcoală; 

- Comunitatea locală manifestă un interes crescut faţă de rezolvarea problemelor școlii; 

- Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale şi realizarea unor programe de dezvoltare 

instituţională prin accesarea unor programe europene. 

- Posibilitatea de aprofundare a studiilor prin cursuri de master în specialitate, cursuri 

postuniversitare sau de doctorat.  
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AMENINŢĂRI  

- Scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu, ca urmare a perturbărilor apărute în sistemul de valori 

ale societăţii; 

- Scăderea numărului de copii din comunitate;  

- Creşterea numărului de elevi ai căror părinţi pleacă în străinătate; 

- Insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor privind rolul lor de principal partener educaţional 

al şcolii. 

- Insuficienţa fondurilor alocate şcolii; 

- Existenţa şi proliferarea  unui mediu negativ al educaţiei informale, care promovează valori 

contrare celor ale şcolii; 

- Menţinerea crizei economice; 

- Curriculum prea aglomerat raportat la numărul de ore alocat fiecărei discipline; 

- Conservatorismul didactic; 

- Mass – media și folosirea excesivă a computerului de către elevi; 

- Aportul mass-mediei la creşterea violenţei fizice şi verbale în rândul tinerilor; 

- Degradarea mediului social din care provin elevii (scăderea posibilităţii financiare, destrămarea 

unor familii, violenţa în familie, plecarea părinţilor în străinătate în căutarea unui loc de muncă etc.); 

- Dezinteresul unor părinţi pentru viaţa şcolară a copilului lor; 

- Scăderea interesului pentru informare; 

- Prejudicii de imagine, morale și fizice aduse de mass - media școlii românești; 

- Slaba motivaţie financiară a personalului didactic; 

- Scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale; 

- Supraîncărcarea cadrelor didactice cu sarcini şi activităţi care nu sunt remunerate 

- Deprecierea statutului profesorului în societate ceea ce determină dificultăți în impunerea sa ca 

principal factor de educație institutionalizată; 

  

Resurse materiale şi financiare  

PUNCTE TARI  

- Administrarea optimă a resurselor materiale şi financiare existente,  

- Starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare,  

- Amenajarea bibliotecii școlare în corpul nou de clădire și dotarea acesteia cu videoproiector, 

calculatoare în vederea desfășurării unor activități școlare și extrașcolare,  

- Amenajarea unui spațiu pentru izolarea elevilor de prezintă semne de îmbolnăvire,  

- Amenajarea curţii interioare cu jocuri pentru copii,  

- Amenajarea unui spațiu sanitar pentru elevi în corpul 2 de clădire, la etaj,  

- Sprijinul acordat de Consiliul Local pentru întreţinerea spaţiilor şcolare,  

- Montare de lambriuri pe holuri şi clase,  

- Încălzirea se realizează cu centrale termice,  

- Schimbarea instalaţiei electrice,  

- Realizarea de zugrăveli interioare şi exterioare,  
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- Sprijinul acordat de unele comitete de părinţi pentru îmbunătăţirea ambientului şcolar,  

- Staţie de radio-amplificare funcţională,  

- Extinderea sistemului de securizare (camere video şi sistem pentru cartele),  

- Existenţa cabinetelor, laboratoarelor pentru anumite discipline: informatică, fizică, chimie, biologie  

- Existenţa unei biblioteci şcolare de peste 33000 volume  

- Biblioteca este conectată la reţeaua Internet  

- Mobilier nou în toate săli de clasă  

- Existenţa sălii de sport şi a bazei sportive cu un nivel corespunzător de dotare  

- Achiziţionarea de aparatură multimedia  

- Existenţa cabinetului medical  

- Existența cabinetului psihopedagogic și a consilierului școlar 

- Existența cabinetului de logopedie și a logopedului școlar  

- Existența învățătorului de sprijin 

- Amenajarea peisagistică a spaţiului verde din incinta şi din vecinătatea şcolii  

- Atragerea de resurse extrabugetare  

- Școala dispune de fonduri extrabugetare  

  

PUNCTE SLABE  

- Insuficienţa spaţiului şcolar şi ocuparea laboratoarelor cu clase de elevi,  

- Funcționarea claselor a VIII-a în schimbul doi, din lipsa spațiului școlar,  

- Spațiu școlar insuficient pentru amenajarea claselor pregătitoare,  

- Fondurile bănești pentru întreținere și construirea unor noi spații școlare sunt insuficiente,  

- Insuficienta dotare a laboratoarelor cu ustensile, aparatură și mobilier adecvat  

- Reducerea alocațiilor bugetare pentru salarizarea și stimularea cadrelor didactice şi a elevilor, pentru 

achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice  

- Reducerea alocațiilor bugetare pentru investiții  

  

OPORTUNITĂŢI  

- Descentralizarea şi autonomia instituţională,  

- Parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG, firme,  

- Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi productive şi de întreţinere a şcolii,  

- Posibilitatea închirierii spaţiului şcolar în afara orelor de curs, în vederea atragerii de fonduri 

extrabugetare.  

    

AMENINŢĂRI  

- Posibilitatea deteriorării spaţiilor şcolare cauzată de fondurile băneşti limitate, alocate unităților 

școlare din bugetul local,  

- Comportamentul necivilizat al unor elevi poate determina degradarea spaţiilor şcolare,  

- Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente.  
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Relaţiile cu comunitatea locală  

PUNCTE TARI  

- Disponibilitatea conducerii şcolii pentru o colaborare cu ISJ, Primăria, Consiliul Local, Consiliul Județean, 

Asociația Părinților şi comunitatea locală  

- Finalizarea lucrărilor de extindere cu noi spații: săli de clasă, biblioteca școlară cu sală de lectură pentru 

elevi, spațiu destinate personalului nedidactic, paznicului, spații sanitare, izolator 

- Numărul mai mare de spații determină creșterea calității actului educative, creșterea gradului de confort 

și asigurarea egalității de șanse 

- Dotarea spațiilor menționate anterior cu mobilier și echipamente electronice modern 

- Numărul mai mare de spații determină reducerea riscului de îmbolnăvire în contextual pandemiei 

- Diriginţii şi învăţătorii organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii delincvenţei 

juvenile  

- Întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor, întâlniri lunare cu comitetele de părinți pe 

clase suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii  

- Dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează şi prin intermediul activităţilor extraşcolare 

diverse  

- Crearea de condiții optime în vederea desfășurării activităților didactice online prin achiziționarea de 

echipamente performante precum și dotarea școlii cu o rețea nouă de internet pentru o conexiune de 

mai mare viteză 

- Placarea unui număr de 8 scări exterioare cu travertine 

-Dezvoltarea parteneriatelor locale: muzee, biblioteci, teatru, poliţie, jandarmi, pompieri,  

ISU, DSP, cabinete medicale, CCD, ISJ, Agenția de Protecție a Mediului, Agenția de Protecție a 

Consumatorului  

- Parteneriatele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum: excursii, 

vizite la muzee, vizionări de spectacole care au ca scop introducerea elevilor în mediul comunitar şi 

contribuie la socializarea lor  

- Derularea programului Erasmus+, e-Twining 

- Implicarea unui număr mare de învăţători şi profesori în Programe  şi Proiecte naţionale şi internaţionale  

- Parteneriatele cu  Colegiile Naţionale şi Licee tehnologice în vederea realizării unei orientări şcolare 

adecvate  

- Desegregarea populaţiei școlare rrome din cartierul Drăgoieni  

 

PUNCTE SLABE  

- Dificultăți de implicare a tuturor părinților în activitățile școlare și extrașcolare  

- O parte din părinți lucrează în străinătate, fapt ce pune în dificultate comunicarea școală familie  
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OPORTUNITĂŢI  

- Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG, Biserică, 

Poliţie, instituţii culturale)  

- Cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al elevilor privind desfăşurarea de activităţi comune 

părinţi-profesori-elevi  

- Interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională  

- Disponibilitatea de colaborare cu instiutuții omoloage pentru schimburi de experienţă  

  

AMENINŢĂRI  

- Nivelul de educaţie redus şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a familiei în viaţa 

şcolii  

- Instabilitatea la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere  

- Indiferenţa unor familii faţă de situaţia şcolară a propriilor copii  

- Scăderea naturală a populaţiei şcolare  

- Vecinătatea a două şcoli de prestigiu poate determina migrarea elevilor  

- Apariția manifestărilor de violenţă în rândul populaţiei şcolare  

  

Analiza mediului intern și extern  

PUNCTE TARI  

- Obținerea Diplomei de Excelență Instituțională  

- Obținerea statutului de ”Școală europeană”,  

- Şcoală de prestigiu la nivel judeţean și național,  

- Obținerea Steagului verde în Programul Mondial Eco-Școala,  

- Baza materială adecvată,  

- Promovarea învățării active și interactive, centrate pe elev,  

- Receptivitatea cadrelor didactice pentru implementarea unor proiecte inovatoare la clasă,  

- Interesul crescut al cadrelor didactice pentru propria dezvoltare profesională,  

- Continuarea derulării unor proiecte e-Twinning, ERASMUS +, 

- Monitorizarea permanentă a calității actului didactic de către CEAC, 

- Amenajarea ambientală a spaţiului şcolar,  

- Promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală,  

- Toate cadrele didactice calificate,  

- Creşterea efectivelor de elevi,  

- Rezultate bune ale elevilor la olimpiade, concursuri şcolare şi extraşcolare la nivel local, judeţean şi 

naţional,   

- Realizarea planului de şcolarizare, dezvoltarea acestuia,  

- Cadrele didactice au abilități de utilizare TIC și navigare Internet  

- Bibliotecă cu peste 33.000 volume şi fond de carte actualizat anual,  
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- Existenţa în şcoală a unei reţele de peste 30 calculatoare, laptop-uri și video proiectoare pentru toate 

sălile de clasă, cinci table inteligent, imprimante, ecrane, staţie de sonorizare, staţie de radio-

amplificare, sistem de supraveghere video, sistem de acces cu cartelă,  

- Existența unei baze de date cuprinzătoare privind populația școlară, cadrele didactice, normarea, 

mișcările de personal, documente și situații contabile,  

- Interesul cadrelor didactice pentru un învăţământ modern,  

- Accesul elevilor la cele mai prestigioase colegii şi licee,  

- Dezvoltarea organigramei cu un post de administrator de rețea și încă un post de secretar,  

- Foarte multe cadre didactice cu gradaţie de merit şi distincţia „Gh. Lazăr”.  

- Atragerea unor venituri extrabugetare ,  

- Managementul eficient al resurselor financiare  

- Existenţa unui grup de elevi capabili de performanţă,  

- Disponibilitatea elevilor de participare la activităţi extracurriculare,  

- Accesul cadrelor didactice şi elevilor la Internet 

- Participarea unor elevi şi a unor cadre didactice la grupele de excelenţă  

- Pregătirea suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională, concursuri școlare și pentru 

îmbunătățirea rezultatelor școlare  

- Actualizarea noului site al şcolii şi continuarea editării revistei şcolii ,,Arcade”,  

- Organizarea unor concursuri școlare de nivel național, județean, local: Comper, Gazeta Matematică 

Junior, olimpiadele școlare  

PUNCTE SLABE  

- Lipsa motivației pentru învăţare a unor elevi,  

- Insuficienta conștientizare a părinților privind rolul lor de principal partener educațional al școlii  

- Reducerea alocațiilor bugetare pentru salarizarea și stimularea cadrelor didactice şi a elevilor, pentru 

achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice  

- Reducerea alocațiilor bugetare pentru investiții  

- Număr insuficient de grupuri sanitare  

- Spațiu școlar insuficient pentru clasa pregătitoare  

- Lipsa unei săli destinată activităților artistice amenajată corespunzător  

- Lipsa unor xerox-uri pentru multiplicarea fișelor de lucru sau de evaluare aplicate elevilor  

OPORTUNITĂŢI  

- Sprijinul din partea Consiliului Local  

- Sprijinul Asociaţiei Părinţilor - Parteneriate  

- Curriculum la decizia şcolii  

- Cadre didactice tinere cu spirit de iniţiativă  

- Asigurarea unor cursuri de perfecţionare gratuite prin CCD și proiecte POSDRU  

- Promovarea educaţiei ecologice în rândul elevilor şi părinţilor  

- Atragerea de fonduri bugetare pentru dotarea cu materiale didactice prin proiectele cu finanțare 

europeană  
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AMENINŢĂRI  

- Situaţia economico-financiară precară la o parte din elevii şcolii  

- Numărul mare de documente solicitate cadrelor didactice afectează timpul necesar pregătirii 

activităților didactice  

- Indiferenţa unor familii faţă de situaţia şcolară a copiilor lor  

- Conservatorismul unor părinţi  

- Comportamentul necivilizat al unor elevi  

- Mobilitatea elevilor  

- Manifestarea unor comportamente agresive la elevi 

 

IV. ANALIZA P.E.S.T.L.E.  

  (politic, economic, social, tehnologi, legal și ecologic)  

Politico-legal  

Școala se află în contextul politic actual, o societate în schimbare, în căutarea și promovarea 
valorilor reale, este supusă tranziției întregului sistem și tuturor subsistemelor.       

Activitatea se desfășoară având la bază Legea Educației Naționale, Regulamentul de  
Organizare și Funcționare din Învățământul Preuniversitar, Statutul Cadrelor Didactice, ordinele și 
notificările, instrucțiunile care susțin punerea în aplicare a reformei învățământului, reforma 
managementului școlar care vizează autonomia instituțiilor de învățământ, pregătirea în domeniul 
managementului educațional, raționalizarea resurselor financiare și umane.  

Legislaţia muncii permite angajarea de către şcoalǎ a personalului calificat şi a specialiştilor pentru 
compartimentele deficitare.  

Economic  

Cu toate că legislația financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unitaților de 

învățământ, interesul agenților economici în acordarea de sponsorizări sau donații pentru școala noastră 

este relativ scăzut, școala beneficiază de resurse financiare importante, ca urmare a numărului mare de 

elevi (standard-cost) și a sprijinului acordat de Asociația Părinților.  

Social  

Părinții sunt interesați de parcursul didactic al copiilor lor, de condițiile asigurate de școală în 

privința asigurării sănătății, securității și îndeosebi a calității actului didactic.  

Școala nu se confruntă cu problem grave în ceea ce privește violența în mediul școlar, abandon, 

absenteeism ridicat.  

Tehnologic  

Pe plan național și mondial se constată un accent pus pe tehnologia informației și comunicării. 

Existența a peste 30 de calculatoare în laboratorului de informatică. Existența a câte unui laptop și 

videoproiector în fiecare sală de clasă, precum și accesul la internet prin wireles, facilitează utilizarea 

softurilor educaționale, participarea la concursuri școlare online și lucrul pe platorme de  e-Learning.  

  

Ecologic  

Pe măsura ce tehnologia se perfecționează, stilul nostru de viață se schimbă. Preocupările în 

domeniul ecologic, din grija față de generațiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea unor 
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materiale mai eficiente, reciclarea și refolosirea lor. În acest sens școala noastră participă la programe de 

educație civică și ecologică inițiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali (certificat de participare 

la Programul Mondial  ”Eco-Școala”, Eco-Junior, Să învățăm despre pădure, Educația pentru sănătate).  

  

  

  

  

  

V. ŢINTELE STRATEGICE  

  

T1  -  Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al 

şcolii  

T2 - Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind alegerea profilului liceal 

și profesional   

T3 – Derularea unor activităţi de cooperare europeană şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli 

din ţări europene  

T4 - Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi 

autonomie instituţională    

T5 - Crearea unei culturi digitale în procesul de predare – învățare – evaluare, a leadership-ului 

și managementului școlii prin implementarea de sisteme informatice de suport 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU ŞTEFULESCU” 

Str. Eroilor, Nr. 32, Târgu Jiu, județul Gorj 

Email:  scgenstefulescu_06@yahoo.com 

tel./ fax:0253212679 

PLAN OPERAȚIONAL 

AL ȘCOLII GIMNAZIALE ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU” TG-JIU 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

 

 

 

ȚINTA 1: Dezvoltarea unei culturi și a unei mentalități a calității la nivelul întregului personal al școlii 

 

Context: Cu toate că ne confruntam cu o criză de sănătate publică, accesul echitabil la educație este esențial. De aceea, ne dorim reîntoarcerea 

tuturor elevilor în clase, cu măsuri stricte de protecție împotriva infecției SARS-CoV-2. 

Unitatea şcolară are cadre didactice competente care pot asigura un proces de învăţământ modern şi oferă o educaţie de calitate. De aceea, pentru 

menţinerea calităţii în educaţie este nevoie de o permanentă adaptare a procesului instructiv-educativ-evaluativ la cerinţele actuale, naţionale şi 

europene, respectând direcţiile propuse în atingerea obiectivelor stabilite. Se cere abordarea strategiilor centrate pe elev și adaptate la interesele și 

experiențele lui de viață. Asigurarea calităţii învăţământului în perspectiva pregătirii tinerilor pentru o societate şi economie bazate pe cunoaştere. 

 

mailto:scgenstefulescu_06@yahoo.com
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Obiectiv 1.1. Eficientizarea managementului la nivelul şcolii prin utilizarea unor instrumente manageriale performante şi în concordanţă cu 
standardele de calitate 

DOMENIUL ACȚIUNI TERMENE RESPONSABILI RESURSE NECESARE 
INDICATORI DE 

REALIZARE 

MODALITĂȚI DE 

EVALUARE 

CURRICULUM Elaborarea de către 
Consiliul de administrație 
al școlii a unui scenariu de 
organizare și desfășurare 
a cursurilor în unitatea de 
învățământ, prevăzut în 
ORDINUL Nr. 
3235/93/2021 din 5 
februarie 2021. 

Februarie 
2021 

Director  
Director adjunct 
Consiliul de 
administrație 

Informarea DSP 
referitoare la 
situația 
epidemiologică la 
nivelul localității, 
pentru stabilirea 
scenariului de 
funcționare 

Diseminarea în 
Consiliul 
profesoral a  
măsurilor și 
monitorizarea 
implementării și 
aplicării lor 
corecte 
 

Scenariul de 
funcționare al unității 
de învățământ pe 
parcursul 
anului școlar se va 
actualiza săptămânal 
sau ori de câte ori este 
nevoie. 

Aprobarea procedurii  

prin care se stabilesc 

modalitățile de 

desfașurare a activităților 

didactice 

în cadrul unității, de 

predare și instruire, 

propriul circuit de intrare 

și de ieșire a elevilor, a 

personalului didactic, 

didactic auxiliar și 

nedidactic, precum și 

modul în care se 

Februarie 

2021 

Director  

Director adjunct 

Consiliul de 

administrație 

Consultarea, dupa 

caz, cu: 

reprezentanții 

inspectoratului 

școlar, consiliul 

profesoral, consiliul 

reprezentativ al 

părinților/asociația 

părintilor, consiliul 

elevilor, 

reprezentantii 

organizațiilor 

sindicale, 

autoritățile 

Implementarea 

acțiunilor și 

măsurilor de 

prevenire și 

combatere a 

infectării cu 

virusul SARS-CoV-

2 și organizarea și 

desfășurarea 

activităților 

didactice, de 

predare și 

instruire în noul 

context 

Respectarea și 

aplicarea tuturor 

normelor de protecție 
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realizează 

igienizarea/dezinfecția 

unității de învățământ, cu 

respectarea criteriilor și a 

protocoalelor 

prevăzute în ghidurile 

anexate la prezentele 

măsuri. 

administrației 

publice locale, 

pentru organizarea 

în bune condiții a 

activităților 

desfășurate, în 

contextul 

epidemiologic 

actual 

epidemiologic, în 

conformitate cu 

legislația în 

vigoare. 

Elaborarea Planului de 

analiză a riscurilor 

Februarie  

2021 

Director  

Director adjunct 

Consiliul de 

administrație 

Stabilirea comisiei de 

elaborare a planului 

de analiză a riscurilor 

Chestionare cadre 

didactice, personal 

auxiliar, nedidactic, 

părinți, comunitate 

locală 

Reducerea riscurilor Implementarea 
acțiunilor și măsurilor, 
în conformitate cu 
atribuțiile ce le revin 
fiecărei categorii de 
personal 

Stabilirea Planului de 

intervenție în cazul 

infectării 

Februarie  

2021 

Director  

Director adjunct 

Consiliul de 

administrație 

Spațiul necesar ce 
va fi utilizat pentru 
izolarea 
temporară a 
cazurilor suspecte 
de îmbolnăvire cu 
virusul SARS-CoV-2, 
identificate de 
cadrul medical din 
unitatea de 
învățământ sau 

Implementarea 

acțiunilor și 

măsurilor 

Respectarea și 
aplicarea tuturor 
normelor de protecție 
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persoana 
desemnată de 
conducerea unității 

cu atribuții în triajul 

epidemiologic. 

Elaborarea Raportului 

privind starea 

învăţământului la 

sfârşitul anului şcolar 

2019-2020 

Octombrie 

2020 

Director  

Director adjunct 

Responsabili 

comisii metodice/ 

de lucru 

Analiza nevoilor 
individuale şi de 
grup ale 
beneficiarilor 
educaţiei la nivelul 
şcolii în contextul 
epidemiologic 
actual în funcție de 
infrastructura și 
resursele existente 
la nivelul unității de 
învățământ 

Analiza detaliată 

a celor 3 luni de 

învățare online 

Realizarea 

analizei SWOT 

Includerea în 

Raport a 

concluziilor sub 

forma statisticilor 

Raportul privind 

starea învăţământului 

la sfârşitul anului 

şcolar 2019-2020 

Elaborarea Planului 

managerial, al Planului 

Operațional al Școlii 

Gimnaziale ”A. 

Ștefulescu” pentru anul 

școlar 2020-2021 şi 

monitorizarea 

implementării lor 

Octombrie 

2020 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director  

Director adjunct 

Responsabili 

comisii 

metodice/de lucru 

ORDINUL Nr. 5.487 

din 31 august 2020 

pentru aprobarea 

măsurilor de 

organizare a 

activității în cadrul 

Unităților/ 

instituțiilor de 

învățământ în 

condiții de siguranță 

Corelarea 

planului 

managerial al 

școlii cu măsurile 

privind mijloacele 

de prevenire și 

combatere a 

îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-

2 care se vor 

aplica în unitatea 

Planul managerial 

anual şi semestrial 

Grile de monitorizare/ 

evaluare internă 

pentru 

implementarea 

planului managerial 
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epidemiologică 

pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-2  

Politicile şi strategia 

educaţională la nivel 

local/judeţean/ 

naţional 

Instrumente de 

monitorizare/ 

evaluare 

de învățământ, în 

scopul asigurării 

dreptului la 

învățătură și a 

dreptului la 

sănătate, pentru 

beneficiarii 

primari și 

personalul școlii. 

Corelarea 

planurilor 

manageriale la 

nivel de 

compartimente/ 

disciplină/ 

comisie cu planul 

managerial al 

şcolii 

 Elaborarea documentelor 

CEAC:  

RAEI - 2019 - 2020,  

RAEI Beneficiari,  

Planurile manageriale și 

operaționale ale CEAC - 

2020 – 2021 și 

Octombrie 

2020 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director 

Coordonator 

Comisie de 

Evaluare și 

Asigurare a 

Calității 

Legislația în vigoare, 

Instrumente de 

monitorizare/ 

evaluare 

Corelarea 

planului 

managerial și 

operațional cu 

planul managerial 

al școlii și PDI 

Chestionare profesori 

Chestionare 

beneficiari RAEI Plan 

managerial, 

operațional 
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monitorizarea 

implementării lor 

Elaborarea și aprobarea 

Planului de măsuri pentru 

prevenirea/combaterii 

absenteismului și 

abandonului școlar și 

monitorizarea 

implementării lor 

Octombrie 

2020 

Noiembrie 

2020 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director 

Director adjunct 

Comisia de 

monitorizare a 

ritmicității notării 

și a frecvenței 

Legea Educației 

ROFUIP Statutul 

elevului 

Respectarea 

precizărilor 

ROFUIP și în 

legislația în 

vigoare 

Transmiterea 

informațiilor și a 

datelor privind 

COVID-19 către 

elevi pentru a 

contribui la 

diminuarea 

temerilor 

acestora și a 

anxietății legate 

de această boală 

Elaborarea și 

aprobarea Planului de 

măsuri pentru 

prevenirea/ 

combaterea 

absenteismului și 

abandonului școlar și 

monitorizarea 

implementării lor 

RESURSE UMANE Stabilire unei persoane 

de contact cu DSP și 

autoritățile locale 

Septembrie 

2020 

Director  

Director adjunct 

Consiliul de 

administrație 

Legislație specifică Informarea 

permanentă 

asupra măsurilor 

privind mijloacele 

de prevenire și 

combatere a 

îmbolnăvirilor cu 

Dispoziții emise de 

conducerea școlii 
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virusul SARS-CoV-

2 

Elaborarea bazei de date 

privind personalul 

didactic încadrat la 

fiecare disciplină, 

încărcarea nominală a 

claselor de elevi pentru 

elevii claselor 

pregătitoare, în anul 

şcolar 2020-2021 

 

Septembrie 

2020 

Director  

Secretar şef  

Secretar 

Informatician  

Platforma SIIR 

Constracte de 

muncă  

Machetă încadrare  

Respectarea 

termenelor  

Situaţia încadrării cu 

personal didactic  

Încărcarea claselor de 

elevi  

Proiectarea Planului 

anual de şcolarizare 

Noiembrie/ 

Decembrie 

2020 

 

Director  

Consiliul de 

administrație 

Consiliul 

profesoral 

Metodologii 

Legea educației 

Fundamentarea 

ofertei 

educaţionale pe 

baza nevoilor de 

dezvoltare 

personală a 

elevilor şi ale 

comunităţii locale 

și a  

recomandărilor 

autorităților 

competente în 

vederea 

funcționării în 

Procese-verbale ale 

CP, CA 

Hotărâri adoptate 

Proiectul Planului de 

şcolarizare 
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condiții de 

siguranță a 

unităților de 

învățământ în 

contextul 

prevenirii, 

depistării și a 

combaterii 

COVID- 19 

Realizarea încadrării cu 

personal didactic 

conform calendarului de 

mobilităţi 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director  

Consiliul de 

administrație 

Consiliul 

profesoral 

Metodologii 

Legea educației 

Realizarea 

mobilităţii 

cadrelor didactice 

Lista posturilor 

vacante 

Proceduri specific 

Criterii specifice de 

ocupare posturi 

vacante 

 Gestionarea tuturor 

etapelor de mobilitate 

a personalului didactic 

pentru anul şcolar 

2021-2022 

Conform 

etapelor 

prevăzute în 

calendarul 

de 

mobilităţi 

personal 

didactic 

Director  

Director adjunct  

Consiliul de 

Administrație 

Comisia de 

mobilitate 

Metodologia de 

mobilitate a 

personalului 

didactic 

Legislaţie specifică 

Respectarea 

legislaţiei în 

fiecare etapă de 

mobilitate 

Ocuparea posturilor 

vacante/ rezervate 

conform legislaţiei în 

vigoare 

Coordonarea și 

monitorizarea 

funcţionării 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director 

Director 

adjunct 

Legislaţie specifică Întocmirea fişei 

postului/anexei 

la fișa postului a 

Planuri manageriale 

de activitate 

Proceduri 
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compartimentelor 

funcţionale ale şcolii 

Consiliul de 

Administrație 

personalului 

şcolii cu 

stabilirea 

atribuțiilor  

Fişe de post semnate 

Verificarea și 

monitorizarea modului de 

desfăşurare a activităţii la 

nivelul comisiilor 

metodice, conform 

atribuţiilor 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director 

Director adjunct 

Consiliul de 

Administrație 

Responsabili 

comisii 

metodice 

ROFUIP Îndeplinirea 

atribuţiilor 

conform fișei 

postului 

Rapoarte specifice 

Verificarea și 

monitorizarea 

înregistrării absenţelor, a 

notării ritmice, aprobarea 

graficului de susţinere a 

tezelor 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director  

Director adjunct 

Comisia pentru 

monitorizarea 

ritmicității notării 

și a frecvenţei 

Legislaţie specifică Respectarea 

precizărilor 

ROFUIP 

Rapoarte specifice 

Verificarea și 

monitorizarea activităţii 

de secretariat, 

administrativ, 

contabilitate 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director  

Director adjunct  

Comisia de 

monitorizare 

Legislaţie specifică Completarea 

documentelor 

specific 

compartimente-

lor 

Rapoarte specifice 

RESURSE 

MATERIALE ŞI 

FINANCIARE 

Stabilirea spațiilor care 

pot fi folosite în 

procesul de învățământ 

Septembrie 

2020 

Director  

Director adjunct 

Consiliul de 

administrație 

Legislaţie specifică Organizarea 

spațiilor - săli de 

clasă - astfel încât 

așezarea băncilor 

Desfășurarea 

activităților didactice, 

de predare și instruire 

în noul context 



PROIECT DE DEZVOLTARE  INSTITUȚIONALĂ                                                                                         ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU”TG-JIU  

40  

  

Compartiment 

financiar, 

administrativ 

 

să asigure 

distanțarea fizică 

de 1 metru între 

elevi sau dotarea 

băncilor cu 

separator în 

situația în care 

distanțarea fizică 

nu poate fi 

asigurată; 

-stabilirea 

circuitelor 

funcționale; 

-organizarea 

spațiilor de 

recreere; 

-evaluarea 

necesarului de 

resurse umane; 

-asigurarea 

materialelor de 

curățnie, igienă și 

dezinfecție; 

-asigurarea 
permanentă a 
unui stoc de 
rezervă de 

epidemiologic, în 

conformitate cu 

legislația în 

vigoare 
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materiale de 
protecție pentru 
elevi și personal 

Constituirea unei comisii 

pentru accesare de fonduri 

Septembrie 

2020 

Director  

Director adjunct 

Consiliul de 

administrație 

Compartiment 

financiar, 

administrativ 

Legislaţie specifică Accesarea unor 

fonduri structurale 

în vederea obținerii 

unei finanțări 

pentru dotarea cu 

aparatură necesară 

predării on- line, 

materiale igienizare 

Tablete, laptop-uri, 

softuri educaționale, 

materiale de dezinfecție 

și igienizare  

Fundamentarea 

proiectului de buget 

pentru anul financiar 

2021, analiza 

propunerilor 

compartimentelor 

funcţionale ale şcolii 

Noiembrie/ 

Decembrie 

2020 

 

Director 

Compartiment 

financiar, 

administrativ 

Responsabili 

compartimente 

Legislaţie specifică Respectarea 

termenelor de 

fundamentare 

Documente 

financiare 

Întocmirea bugetului de 

venituri şi cheltuieli 

bugetare şi 

extrabugetare, 

precum şi a lucrărilor de 

planificare financiară 

Noiembrie 

2020 

Decembrie 

2020 

Director 

Compartiment 

financiar, 

administrativ 

Consiliul de 

administrație 

Legislaţie specifică Aprobarea 

proiectului de 

buget în CA 

Bugetul de venituri şi 

cheltuieli 
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Asigurarea gestionării şi 

administrării, în condiţiile 

legii, a integrităţii 

patrimoniului  școlii 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director 

Director adjunct 

Consiliul de 

administrație 

Legislaţie 

specifică 

Realizarea 

situaţiei 

financiare 

Asupra 

patrimoniului 

Efectuarea 

execuţiei 

Documente 

financiare 

Raport anual cu 

referire la rezultatele 

preconizate şi la cele 

obţinute 

Monitorizarea derulării 

investiţiilor şi reparaţiilor 

la nivelul şcolii 

Anul şcolar 

2020-2021 

Directori 

Contabil șef 

Administrator 

de patrimoniu 

Consiliul de 

administrație 

Legislaţie specifică Program de 

monitorizare a 

investiţiilor şi 

reparaţiilor 

Documente 

financiare 

DEZVOLTAREA 

RELAȚIILOR CU 

COMUNITATEA 

Înștiințarea 

Inspectoratului Școlar 

Județean Gorj asupra 

faptului că școala mai are 

nevoie de spații pentru 

desfășurarea procesului 

de învățământ cu 

respectarea normelor de 

siguranță sanitară 

stabilite de autoritățile 

de resort 

Septembrie 

2020 

Director 

Director 

adjunct 

Consiliul de 

administrație 

Legislaţie specifică Spațiile existente 

în unitatea de 

învățământ nu 

sunt suficiente 

pentru 

respectarea 

normelor de 

siguranță sanitară 

stabilite de 

autoritățile de 

resort 

Solicitarea de către ISJ 

Gorj autorităților 

administrației publice 

locale să pună 

la dispoziția unităților 

de învățământ 

preuniversitar alte 

spații adecvate 

pentru desfășurarea 

procesului de 

învățământ 

 Identificarea de parteneri 

pentru derularea unor 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director 
Director adjunct 

Legislaţie specifică Încheierea / 

reînoirea 

Acordurile de 

parteneriat 
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parteneriate cu agenți 

economici, sociali, 

culturali la nivel 

local/judeţean/națțional 

Consiliul de 
administrație 

contractelor de 

colaborare / 

prestări servicii 

 

Obiectiv 1.2. Asigurarea cadrului legal şi procedural necesar desfăşurării activităţii la nivelul şcolii 

DOMENIUL 

 
 

ACȚIUNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMENE RESPONSABILI 
RESURSE 

NECESARE 

INDICATORI DE 

REALIZARE 

MODALITĂȚI DE 

EVALUARE 

CURRICULUM Monitorizarea activităţii 

personalului şcolii, aplicarea 

legislaţiei în vigoare etc. 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director, 

Director adjunct 

Consiliul de 

administrație 

Responsabili 

comisii metodice 

CEAC 

Legislaţie 

specifică 

Respectarea 

legislaţiei în 

proiectarea, 

realizarea şi 

evaluarea activităţii 

la nivelul şcolii 

Rapoarte 

specifice 

Elaborarea criteriilor 

specifice pentru pentru 

mobilitatea 

personalului didactic 

Conform 

etapelor 

calendarului 

Metodologiei 

cadru de 

mobilitate 

personal 

didactic 

Director, 

Director adjunct 

Consiliul de 

administrație 

Metodologia 

cadru de 

mobilitate 

personal didactic 

2021-2022 

Asigurarea 

caracterului 

nediscriminatoriu al 

criteriilor elaborate 

Criterii specifice 

elaborate 

RESURSE UMANE Evaluarea activității 

personalului didactic, 

Septembrie 

2020 

Director, 

Director adjunct 

Legislație specifică Corelarea criteriilor 

fișei de evaluare cu 

Fișa de evaluare 

Raport de 
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didactic auxiliar, nedidactic 

în vederea acordării 

calificativului anual pentru 

anul școlar 2019 - 2020 

Decembrie 

2020 

Administrator 

de patrimoniu 

Consiliul de 

administrație 

activitățile descrise 

în Raportul de 

autoevaluare 

autoevaluare 

activitate 

Analiza proiectului de 

încadrare cu personal 

didactic de predare pentru 

anul școlar 2021- 2022 

Ianuarie 

2021 

Februarie 

2021 

Director  

Consiliul 
Profesoral 
Consiliul de 
administrație 

Planurile cadru în 

vigoare – ciclurile 

gimnazial, liceal 

Planul de 

școlarizare 

Curriculum la 

decizia școlii 

Corelarea planurilor 

cadru cu planul de 

școlarizare pentru 

anul școlar 2021- 

2022 

Proiect de 

încadrare cu 

personal didactic 

pentru anul școlar 

2021-2022 

 Întocmirea dosarelor 
pentru mobilitatea 
personalului didactic 
(pretransfer, transfer, 
detașare, continuitate  

Corespunzător 

etapelor 

prevăzute în 

Calendarul 

specific 

mobilității 
personalului 
didactic 

Director 

Secretar șef 

Consiliul de 

administrație 

Metodologia 
cadru privind 
mobilitatea 
personalul 
didactic de 
predare în anul 
școlar 2021-2022 

Criteriile specifice 

necesare ocupării 

posturilor didactice 

vacante/ rezervate 

Dosarul pentru 

mobilitatea 

personalului 

didactic 

suplinire, titularizare, 
menținere funcție 
didactică) 

RESURSE 

MATERIALE ŞI 

FINANCIARE 

Dezvoltarea SCMI la nivelul 

şcolii 

Permanent Director 

Director adjunct 

Comisia SCIM 

Responsabil de  

Monitorizare 

riscuri, Consilier de 

etică și integritate 

Legislaţie 

specifică 

Elaborarea 
programului de 
dezvoltare SCIM 
Inventarierea 
anuală a funcțiilor 
sensibile Avizarea 
Listei 
funcțiilor sensibile 
Stabilirea Planului 

Programul de 

dezvoltare SCMI 

Registrul 

general al 

riscurilor 

Planul de 

implementare 

a SCMI 
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Pentru asigurarea 
diminuării riscurilor 
asociate funcțiilor 
sensibile 

Registrul de 

procedure 

Lista funcțiilor 

sensibile 

Planul pentru 

asigurarea 

diminuării 

riscurilor 

asociate 

funcțiilor 

Actualizarea/elaborarea 

procedurilor pentru 

aplicarea coerentă şi 

sistematică a legislaţiei 

SCIM/CEAC 

Octombrie 

2020 

Decembrie 

2020 

Februarie 

2021 

Aprilie 2021 

Director adjunct 

Coordonator 

CEAC 

Prevederi 

legislative, 

metodologii, 

regulamente 

Cunoaşterea, 

respectarea 

procedurilor 

Proceduri 

CEAC, SCIM. 

Decizii emise 

Informare privind actele 

emise de MEC şi aplicarea 

acestora 

Permanent Director, 

Director adjunct 

Consiliul 

Profesoral, 

Co nsiliul de 

administrație, 

CEAC 

Metodologii, 

ordine, note, 

precizări, 

instrucţiuni etc. 

Afişarea actelor 

MEN 

Respectarea 

legislaţiei 

Avizier Procese-

verbale CP şi CA 

Revizuirea ROF, a Codului de 

etică  

Septembrie 

2020 

Director, 

Comisia de 

Legislaţie specifică Existenţa, 
cunoaşterea şi 
aplicarea 

ROF 

Cod de etică 
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DEZVOLTAREA 

RELAȚIILOR CU 

COMUNITATEA 

Octombrie 

2020 

revizuire ROF  regulamentelor 
RECOMANDĂRI 
privind conduita 
socială 
responsabilă în 
prevenirea 
răspândirii 
Coronavirus 

Prezentarea bilanțurilor 
contabile și   a  
conturilor de execuție 
bugetară 

Octombrie 

2020 

Decembrie 

2020 

Martie 2021 

Iunie 2021 

Director, 

Administrator 

financiar 

Legislaţie 

specifică 

Respectarea 

termenelor de 

fundamentare 

Documente 

financiare 

 

Obiectiv 1.3. Îmbunătăţirea managementului la nivelul clasei prin formarea continuă a personalului didactic al şcolii 

DOMENIUL 

 
ACȚIUNI TERMENE RESPONSABILI 

RESURSE 

NECESARE 

INDICATORI DE 

REALIZARE 

MODALITĂȚI DE 

EVALUARE 

CURRICULUM Monitorizarea activităţii 

personalului şcolii, aplicarea 

legislaţiei în vigoare etc. 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director, 

Director adjunct 

Consiliul de 

administrație 

Responsabili 

comisii 

metodice CEAC 

Legislaţie 

specifică 

Respectarea 

legislaţiei în 

proiectarea, 

realizarea şi 

evaluarea 

activităţii la nivelul 

şcolii 

Rapoarte 

specifice 
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Participarea cadrelor didactice 

la activităţi ştiinţifice, 

simpozioane, conferinţe etc. 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director 

Responsabilul 

comisie de 

perfecţionare şi 

formare continua 

Comisia de 

echivalare credite 

Consiliul de 

administrație 

Regulamente 

specifice 

Dovezi ale 

participării 

cadrelor didactice 

la activităţi 

ştiinţifice 

Protocoale 
de 
parteneriat 
Certificate, 
diplome 
Fișier de 
centralizare 
dovezi de la 
cursurile de 
formare cu 
credite 
profesionale 
transferabile 

Avizarea planificărilor 

calendaristice 

semestriale/anuale ale 

personalului didactic de 

predare 

Septembrie 

2020 

Ianuarie 

2021 

Director adjunct 

Șefii/ 

responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Programele 

școlare în vigoare 

Planificările 

calendaristice 
Planificarea 
unităților de 

învățare 

Condica de 

prezență 

Caietele de 

notițe ale elevilor 

Asistențe la ore 

RESURSE UMANE Realizarea bazei de date 

privind examenele 

de definitivat şi grade 

didactice ; stagii de 

formare şi perfecţionare 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director 
Director adjunct 
Responsabilul 
de perfecţionare 
şi formare 
continuă 

Legislaţie 

specifică 

Actualizarea bazei 

de date 

Strategia de 
formare și 
perfecționare a 
personalului 
didactic de 
predare 
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Consilierea cadrelor didactice 

în vederea 

informării privind 

perfecţionarea prin 

grade didactice 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director 
Director adjunct 
Responsabilul 
de perfecţionare 
şi formare 
continua 
Consiliul de 
administrație 

Legislaţie 

specifică 

Respectarea 

legislaţiei în 

vigoare privind 

perfecţionarea 

prin grade 

didactice 

Înscrierea la 

grade didactice 

Procese-

verbale 

Registrul de 

inspecții 

RESURSE 

MATERIALE ŞI 

FINANCIARE 

Activităţi metodice la nivelul 

catedrelor  

 

Conform 

graficului 

Şefii de catedră 
Director 
Director adjunct 
Comisia de 
asigurare a 
calităţii 

Legislaţie 

specifică 

Procese verbale Rapoarte 

specifice 

DEZVOLTAREA 

RELAȚIILOR CU 

COMUNITATEA 

Participarea cadrelor didactice 

la activităţi de formare în 

domeniul asigurării calităţii şi 

pe tematica scrierii 

proiectelor educative 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director 

Director adjunct 

Responsabilul 

de perfecţionare 

şi formare 

continuă  

CEAC 

Consiliul de 

administrație 

Legislaţie 

specifică 

Identificarea 

cadrelor 

didactice care 

participă la 

activităţile de 

formare 

Statistici privind 

participarea 

Ghid de bune 

practici 

Monitorizarea impactului 
formării continue în 
activitatea didactică 

Anul şcolar 
2020-2021 

Director 
Director adjunct 
Responsabilul 
de perfecţionare 
şi formare 
continua 

Legislaţie 
specifică 

Verificarea 
aplicabilităţii 
în activitatea 
profesională a 
achiziţiilor 
dobândite 

Fişe de 
observare a 
lecţiei 
Procese-verbale 
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ȚINTA 2: Asigurarea condițiilor de informare, orientare și consiliere privind alegerea profilului liceal și profesional 

Context: Unitatea şcolară are cadre didactice competente care pot asigura un proces de învăţământ modern şi oferă o educaţie de calitate. De aceea, 

pentru menţinerea calităţii în educaţie este nevoie de o permanentă adaptare a procesului instructiv-educativ-evaluativ la cerinţele actuale, naţionale 

şi europene, respectând direcţiile propuse în atingerea obiectivelor stabilite. Se cere abordarea strategiilor centrate pe elev și adaptate la interesele și 

experiențele lui de viață. Asigurarea calităţii învăţământului în perspectiva pregătirii tinerilor pentru o societate şi economie bazate pe cunoaştere. 

 

Obiectiv 2.1. Eficientizarea activităţii educaţionale prin aplicarea curriculumului naţional în anul şcolar 2020-2021 

DOMENIUL ACȚIUNI TERMENE RESPONSABILI 
RESURSE 

NECESARE 

INDICATORI DE 

REALIZARE 

MODALITĂȚI DE 

EVALUARE 

CURRICULUM Dezvoltarea unei oferte 

curriculare personalizate, 

în acord cu nevoile şi 

cerinţele socio-economice 

(elevi, părinţi, comunitatea 

locală) 

Noiembrie 
2020 

Decembrie 
2020 

Ianuarie 
2021 

Februarie 
2021 

Martie 2021 

Director 

Director adjunct 

Comisia pentru 

curriculum 

Legislaţia în 

vigoare 

Diagnoză, 

statistici 

Respectarea 

procedurii de 

elaborare a CDŞ 

Respectarea 

structurii de 

elaborare a 

programei CDŞ 

Avizarea CDŞ 

de către ISJ 

G orj 

Elaborarea 

ofertei 

curriculum la 

decizia școlii 

pentru anul 

școlar 2021- 2022 

Monitorizarea modului de 

aplicare a curriculumului la 

decizia școlii pentru anul 

școlar 2020-2021 

Permanent Director 

Director adjunct 

Comisia pentru 

curriculum/ 

Documente 

legislative 

Documente de 

proiectare 

didactică 

Respectarea 

programelor 

şcolare în 

vigoare 

Planificările 

cadrelor 

didactice 

Fişe de 

observare a lecţiei 
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 Implicarea partenerilor 

educaţionali în elaborarea 

ofertei curriculare 

personalizate - CDŞ 

Perioada de 

întocmire a 

noii oferte 

educaţionale 

Director 

Director adjunct 

Comisii metodice 

CP, CA 

Cerinţe 

strategice ale 

MEC şi ISJ 

Participarea 

partenerilor la 

întâlnirile şcolii 

Procese-verbale 

ale întâlnirilor 

RESURSE UMANE Implicarea cadrelor 

didactice în derularea unor 

programe care vizează: 

- respectarea principiilor de 

bază pentru a menține 

siguranța elevilor, a 

profesorilor și a 

personalului, în cadrul 

școlii, dar si contribuția la 

împiedicarea răspândirii 

COVID 19 

- promovarea valorilor 

interculturale în 

scopul diminuării 

fenomenului de 

discriminare 

- consilierea părinţilor 

privind 

asigurarea/ respectarea 

drepturilor copiilor şi 

tinerilor 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director 

Director adjunct 

Comisia pentru 

prevenirea și 

combaterea 
discriminării și 
promovarea 
interculturalității 
Consilier școlar 

Reglementări MEC 

Decizii ISJ 

Plan managerial 

al comisiei 

pentru prevenirea 

și combaterea 

discriminării și 
promovarea 
interculturalității 

Integrarea 

prevenirii și 

controlului 

bolilor în 

activitățile și 

lecțiile zilnice. 

Participarea 

cadrelor 

didactice la 

programe 

derulate la 

nivelul şcolii/ 

judeţean 

Număr de 

cadre didactice 

şi elevi care 

participă la 

aceste 

programe 
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- integrarea copiilor cu CES 

în învăţământul de masă 

Consilierea elev - părinte 

privind creșterea 

interesului acordat 

procesului instructiv- 

educativ și alegerea 

profilului liceal 

Bisemestrial Diriginții Date legate de 

numărul de locuri 

și oferta 

educațională a 

liceelor 

Participarea 

liceelor din județ 

la întâlnirile şcolii 

Procese-verbale 

ale întâlnirilor 

Eficientizarea acţiunilor de 

adaptare 

curriculară şi de elaborare a 

unor 

programme de intervenţie 

personalizată 

pentru elevii cu CES 

Anul şcolar 

2020-2021 

Șefii de comisii 

metodice 

Profesori 

diriginți 

Cadre didactice 

Psihologul școlar 

Legislaţie 

specifică 

Consilierea 

tuturor cadrelor 

didactice care 

lucrează cu elevi 

cu CES 

Programe de 

intervenţie 

personalizată/ 

curriculum 

adaptat 

RESURSE 

MATERIALE ŞI 

FINANCIARE 

Asigurarea materialelor 

didactice necesare 

procesului de predare, 

învăţare, evaluare, a bazei 

logistice necesare 

organizării olimpiadelor şi 

concursurilor şcolare 

Conform 

graficului 

olimpiadelor 

şi 

concursurilor 

şcolare 

Director 

Contabil șef 

Administrator 

de patrimoniu 

Bibliotecar 

Reglementări 

MEC 

Normative de 

dotări 

Adecvarea 

materialelor 

didactice, a 

bazei logistice la 

nevoile tipului 

de activitate 

Listă de achiziţii, 

dotări, inventar 

Modernizarea mijloacelor 

de învăţământ : mijloace 

didactice pentru 

laboratoarele de 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director 

Director adjunct 

Contabil șef 

Administrator 

Reglementări MEC 

Normative de 

dotări 

Dotarea şcolii cu 

tehnică IT, 

substanțe 

chimice, 

Lista cu 
potențiale dotări 
pentru laboratoarele 
de informatică, 
fizică, chimie, 
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informatică, biologie, 

chimie, auxiliare, manual, 

materiale didactice 

sportive etc. 

de patrimoniu 

Bibliotecar 

echipamente 

pentru 

experimente de 

laborator 

biologie 

manuale, 

auxiliare, 

Asigurarea 

conexiunii la 

internet 

biologie, geografie 

DEZVOLTAREA 

RELAȚIILOR CU 

COMUNITATEA 

Evaluarea anuală a 

opțiunilor elevilor 

absolvenți ai claselor a VIII-

a și popularizarea planului 

de școlarizare al liceelor 

Anual Diriginții 

Consilierul școlar 

Director adjunct 

Participarea la 

acțiunea ”Porți 

deschise” 

Prezentarea 

ofertei liceelor în 

orele de dirigenție 

Participarea la 

acțiunea ”Târgul 

educașional” 

Creșterea 

numărului de 

opțiuni 1 pentru 

liceele de 

prestigiu 

Număr de 

cadre didactice 

şi elevi care 

participă la aceste 

acțiuni 

Obiectiv 2.2. Asigurarea calităţii procesului educaţional concretizată prin rezultatele obţinute de elevi la examenele naţionale 

DOMENIUL ACȚIUNI TERMENE RESPONSABILI 
RESURSE 

NECESARE 

INDICATORI DE 

REALIZARE 

MODALITĂȚI DE 

EVALUARE 
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CURRICULUM Analiza şi prelucrarea 

rezultatelor obţinute la 

evaluările/examenele 

naţionale (EN VIII,) din 

anul şcolar 2019-2020 

Octombrie 

2020 

Noiembrie 

2020 

Director 

Director adjunct 

Șefi de comisii 

metodice 

Statistici 

naţionale şi 

judeţene 

Formularea 

concluziilor 

desprinse din 

analiza 

rezultatelor 

Rapoarte 

elaborate la 

nivelul şcolii 

pentru EN  

Monitorizarea şi 
valorificarea 
rezultatelor elevilor la 
evaluările interne/ 
simulări ale probelor 
scrise ale examenelor 
naționale pentru 
optimizarea procesului 
de învăţământ 

Martie 2021 

Aprilie 2021 

Director 

Director adjunct 

Șefi de comisii 

metodice 

Date statistice 

Planuri de 

îmbunătăţire a 

activităţii 

Elaborarea unui 

plan de măsuri 

remediale 

Rapoarte ale 

comisiilor 

metodice 

Monitorizarea atingerii 

standardelor educaţionale 

de către elevi 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director 

Director adjunct 

Șefi comisii 

metodice 

Documente 

specifice privind 

evaluarea elevilor 

Realizarea de 

activităţi în 

scopul 

remedierii 

deficienţelor, al 

asigurării 

progresului 

şcolar şi al 

stimulării 

performanţei 

Rapoarte 

sintetice 

Grafice de 

pregătire 

remedială, 

suplimentară, 

pentru examene, 

olimpiade şi 

concursuri 
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 Pregătirea continuă a 

elevilor pentru 

examenele naţionale 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director 

Director adjunct 

Șefi comisii 

metodice 

Cadre didactice 

de specialitate 

Documente 

specifice 

Analiză 

comparativă a 

rezultatelor 

Derularea unor 

programe de 

pregătire 

suplimentară 

Menținerea 

procentului de 

promovabilitate 

la examenul de 

Evaluare națională 

de peste 94 % 

RESURSE UMANE Informarea /formarea 

cadrelor didactice cu 

privire la organizarea 

simulării probelor 

scrise ale examenului EN 

VIII 

Martie 2021 Director 

Director adjunct 

Consiliul 

Profesoral 

Legislaţie specifică Şedinţe de 

informare 

privind 

evaluarea 

naţională 

Procese-verbale 

ale şedinţelor 

Site-ul şcolii 

RESURSE 

MATERIALE ŞI 

FINANCIARE 

Asigurarea logisticii 

necesare pentru 

organizarea simulării 

probelor scrise ale 

examenului EN VIII 

Conform 

calendarelor 

MEC 

Director 

Director adjunct 

Contabil șef 

Administrator 

de patrimoniu 

Comisiile de 

examen 

Metodologii 

specifice 

Adecvarea 

bazei 

logistice la 

specificul 

evaluării/ 

examenului 

Lista de cheltuieli, 

conform bugetului 

aprobat 

Asigurarea logisticii 

necesare pentru EN VIII  

Conform 

calendarului 

MEC 

Director 

Director adjunct 

Contabil șef 

Administrator 

de patrimoniu 

Comisia de examen 

Metodologii 

specifice 

Adecvarea bazei 

logistice la 

specificul 

evaluării/ 

examenului 

Lista de cheltuieli, 

conform bugetului 

aprobat 



PROIECT DE DEZVOLTARE  INSTITUȚIONALĂ                                                                                         ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU”TG-JIU  

55  

  

DEZVOLTAREA 

RELAȚIILOR CU 

COMUNITATEA 

Derularea unor 

parteneriate cu instituţiile 

locale (primărie, instituţii 

de cultură, ONG-uri, poliţie 

etc.) în scopul utilizării 

resurselor 

complementare de 

învăţare 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director 

Director adjunct 

Responsabili 

comisii metodice 

CA 

Protocoale de 

parteneriat 

Proceduri 

specifice 

Derularea 

activităţilor 

conform 

acordurilor de 

parteneriat 

Procese-verbale 

ale activităţilor 

desfăşurate în 

cadrul 

parteneriatelor 

 

ȚINTA 3: Implicarea în activități de cooperare europeană și dezvoltarea de parteneriate cu școli din țări europene 

Context: De la integrarea României în Uniunea Europeană, şcoala e privită ca o instituţie fundamentală a spaţiului public. Ea trebuie să-și dezvolte 

cultura organizaţională, să-şi creeze o imagine credibilă şi dinamică. Școala trebuie să inițieze acțiuni care vizează cooperarea europeană prin care să se 

realizeze: educarea elevilor în spiritual valorilor și cetățeniei europene, dezvoltarea abilităților de comunicare în limbi străine ale elevilor școlii, 

identificarea unor elemente comune în viața culturală, socială și economică a României și a altor țări europene.  

 

Obiectiv 3.1. Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene prin proiecte educaţionale 

DOMENIUL ACȚIUNI TERMENE RESPONSABILI 
RESURSE 

NECESARE 

INDICATORI DE 

REALIZARE 

MODALITĂȚI DE 

EVALUARE 

CURRICULUM Organizarea activităților 

proiectelor finanţate prin 

Programul Erasmus+ 

Anul şcolar 
2020-2021, 

conform 
planurilor 

de 
diseminare 

Director 

Coordonatorii 

proiectelor 

Erasmus+ 

Materiale de 

prezentare 

Rapoarte de 

proiect 

Desfăşurarea 

activităţilor de 

diseminare a 

rezultatelor 

obţinute 

Documente 

specifice 

Liste de 

prezenţă la 

sesiuni 

Scrierea /depunerea de 

proiecte educaţionale cu 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director adjunct 

Responsabilul 

Ghiduri de 

aplicaţie 

Depunerea a 

minimum o 

Formularul de 

aplicaţie 
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finanţare europeană de către 

şcoală 

comisiei de 

proiecte europene 

Notificări MEC aplicaţie de 

proiect 

Proiecţia de 

buget 

RESURSE UMANE Informarea responsabilului 

de proiecte 

educaţionale pe 

problematica proiectelor 

europene, la consfătuirile 

judeţene 

Septembrie 

2020 

Director 

Responsabilul cu 

proiecte de 

integrare 

europeană 

Agenda întâlnirii Participarea 

responsabilului 

cu proiecte 

educaţionale 

Note/însemnări 

ale întâlnirii 

Monitorizarea proiectelor 

Erasmus+ aflate în derulare 

Conform 

graficului 

Director 

Responsabilul cu 

proiecte 

educaţionale 

Rapoarte Realizarea 

graficului de 

monitorizare 

Instrumente de 

monitorizare, fişe, 

chestionare 

RESURSE 

MATERIALE ŞI 

FINANCIARE 

Repartizarea bugetului primit 

în cadrul 

proiectelor Erasmus + 

Conform 

proiectelor 

Director 

Responsabilul cu 

proiecte 

educaţionale 

Ghidul de 

aplicaţie 

Respectarea 

procedurilor din 

ghid privind 

distribuţia 

bugetului 

Documente 

privind execuţia 

bugetară 

DEZVOLTAREA 

RELAȚIILOR CU 

COMUNITATEA 

Colaborarea cu mass-

media locală în vederea 

informării opiniei publice şi 

atragerii sprijinului 

posibililor parteneri 

Conform 

planului de 

acţiune 

Responsabilul cu 

proiecte 

educaţionale 

Comunicate de 

presă 

Site-ul școlii 

Promovarea 

activităţilor 

Comunicate în 

presă 
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Colaborarea cu ONG-uri, 

fundaţii, asociaţii 

etc. în scopul derulării unor 

proiecte 

educaţionale 

Permanent Director 

Responsabilul cu 

proiecte 

educaţionale 

Cadre didactice 

Protocoale de 

colaborare 

Creşterea 

gradului de 

cooperare cu 

comunitatea 

locală 

Număr de 

proiecte derulate 

 

 

ȚINTA 4: Promovarea imaginii școlii în contextual climatului concurențial actual de descentralizare și autonomie instituțională 

Context: Implicarea elevilor și a cadrelor didactice în popularizarea rezultatelor școlii în rândul părinților, dar și implicarea părinților în acțiuni de 

informare a comunității locale despre realizările școlii, prin intermediul mass- media, au o contribuție însemnată la creșterea prestigiului școlii și se 

impune identificarea de resurse extrabugetare pentru realizarea materialelor promoționale.  

 

Obiectiv 4.1. Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în popularizarea rezultatelor şcolii în rândul părinţilor 

DOMENIUL ACȚIUNI TERMENE RESPONSABILI 
RESURSE 

NECESARE 

INDICATORI DE 

REALIZARE 

MODALITĂȚI DE 

EVALUARE 

CURRICULUM Activităţi de mediatizare 

şi diseminarea a 

rezultatelor școlii 

Anul şcolar 

2020-2021 

 

Director  

Director adjunct 

Diriginți 

Profesori  

Materiale de 

prezentare 

Rapoarte 

Şedinţe de 

informare 

 

Procese verbale 

Activităţi extracurriculare 

în parteneriat cu Consiliul 

Reprezentativ al 

Părinţilor 

Septembrie/ 

Octombrie 

2020 

Director  

Director adjunct 

Diriginți 

Profesori  

Proiecte de 

activităţi 

extracurriculare 

Ședințe de lucru Procese verbale 
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RESURSE UMANE Realizarea zilei școlii și a 

”Zilei Porților Deschise” 

prin implicarea părinților 

și a comunității locale 

Anual în 

lunile 

noiembrie și 

martie 

 

Director adjunct 

Consilier educativ 

Materiale de 

prezentare 

Pliante  

Creşterea 

gradului de 

cooperare cu 

părinții și 

comunitatea 

locală 

Număr de cadre 

didactice, elevi, 

preșcolari și 

părinți care 

participă la aceste 

acțiuni 

RESURSE 

MATERIALE ŞI 

FINANCIARE 

Implicarea părinților în 

acțiuni de promovare a 

imaginii școlii, realizarea de 

serbări, carnavaluri, 

tombole 

Semestrial Director adjunct 

Consilier educativ 

Recuzită 

Costume 

Produse 

 

Serbări 

Carnavaluri 

Tombole  

Popularizarea 

prin mass-media 

Actualizarea paginii web a 

școlii 

Permanent Director adjunct 

Informatician 

Editarea 

informațiilor 

primite de la 

cadrele 

didactice 

Postarea lunară 

pe site-ul școlii a 

cel puțin unei 

informații despre 

activitățile 

desfășurate 

Site-ul școlii 

DEZVOLTAREA 

RELAȚIILOR CU 

COMUNITATEA 

Dezvoltarea de relații de 

parteneriat cu instituții 

din municipiu  

Septembrie/ 

Octombrie 

2020 

Director adjunct 

Consilier educativ 

Cadre didactice 

Proiecte de 

parteneriat 

Integrarea 

activităților 

elevilor și a 

cadrelor didactice 

în viața spirituală 

a municipalității 

Activități 

desfășurate 

Procese verbale 
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Popularizarea prin 

intermediul mass - media 

a factorilor implicați în 

activități de parteneriat 

Permanent Director adjunct 

Consilier educativ 

Asociația 

părinților 

Comunicat de 

presă 

Comunitatea face 

cunoștință cu 

realitățile și 

preocupările 

școlii 

Activități 

desfășurate 

 

 

ȚINTA 5: Crearea unei culturi digitale în procesul de predare – învățare – evaluare, a leadership-ului și managementului școlii prin implementarea de 

sisteme informatice de suport 

Context: Desfășurarea de activități didactice în anul școlar 2020/2021 presupune o serie de măsuri necesare pentru desfășurarea în bune condiții a 

procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a 

evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice. 

Obiectiv 5.1. Valorificarea avantajelor unui sistem de tip blended learning veritabil, care să utilizeze toate contextele și mediile de învățare, utilizând 

practici si tehnologii noi 

Obiectiv 5.2. Asistarea profesorilor pentru dezvoltarea competențelor de utilizare a mediului de învățare adoptat de școală și de regândire a întregului 

demers didactic în formatul online sau la distanță 

Obiectiv 5.3. Dotarea salilor de clasa cu table interactive, astfel ca orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura on-line, 

pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, 

fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de învățământ 

Obiectiv 5.4. Optimizarea accesului elevilor aflați în risc de excluziune la resursele educaționale deschise, pentru a crește nu doar calitatea, ci și 

echitatea educației 

DOMENIUL ACȚIUNI TERMENE RESPONSABILI 
RESURSE 

NECESARE 

INDICATORI DE 

REALIZARE 

MODALITĂȚI DE 

EVALUARE 

CURRICULUM Particularizarea 

curriculumului la 

cerințele învățării 

Anul şcolar 

2020-2021 

 

Director  

Director adjunct 

Diriginți 

Rapoarte Şedinţe de 

informare 

 

Procese verbale 
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centrate pe elev/ online Profesori  

RESURSE UMANE Formarea cadrelor 

didactice pentru 

aplicarea metodelor 

centrate pe elev/ 

specifice activității online 

Anual  Director 

Director adjunct 

 

Stabilirea 

necesarului de 

formare a 

cadrelor 

didactice  

Formarea 

cadrelor didactice 

pentru aplicarea 

metodelor 

centrate pe elev/ 

online 

Valorificarea de 

către cadrele 

didactice a 

metodelor 

centrate pe elev/ 

specifice 

activității online 

RESURSE 

MATERIALE ŞI 

FINANCIARE 

Achiziționarea de mijloace 

didactice și echipamente 

adecvate situațiilor de 

învățare online 

Permanent Director 

Director adjunct 

Asociația 

părinților 

Stabilirea 

fondurilor 

necesare și a 

surselor de 

obținere 

 

Inventarierea 

echipamentelor 

existente în 

școală  

Procurarea și 

instalarea de 

echipamente 

audio-video și de 

comunicare 

moderne 

necesare 

DEZVOLTAREA 

RELAȚIILOR CU 

COMUNITATEA 

Responsabilizarea 

comunității în susținerea 

școlii  

Permanent  Director 

Director adjunct 

Asociația 

părinților 

Atragerea de 

resurse 

extrabugetare 

Realizarea unei 

rețele eficiente 

de comunicare și 

cooperare cu 

comunitatea 

Dezvoltarea de 

relații de 

parteneriat cu 

unele instituții 

 

 

 



 

 

 

VII.  INDICATORI DE REALIZARE  

  

CURRICULUM  

 Creşterea satisfacţiei elevilor şi părinţilor faţă de activitatea cadrelor didactice şi a directorului la 

peste 70%.  

 Diferenţierea curriculară, în vederea trecerii de la “şcoala pentru toţi” la “şcoala pentru fiecare”.  

 Valorificarea potenţialului de învăţare al fiecărei generaţii de elevi la un nivel cât mai ridicat.  

 Promovabilitatea la evaluarea naţională - peste 95%.  

 Creşterea procentului de admitere a absolvenţilor clasei a VIII-a la liceele de prestigiu din 

municipiu în 2021 la 90%.  

 Rezultate şcolare bune şi foarte bune: minimum 92% calificative «bine» şi «foarte bine», 

minimum 85% medii generale peste 7, în anul 2021 faţă de 2018.  

 Reducerea cu 55% a corigenţilor şi repetenţilor.  

 Reducerea cu 85% a absenţelor elevilor în 2021 faţă de 2018.  

 Creşterea populaţiei şcolare cu 15%.  

  

RESURSE UMANE  

 90% din cadrele didactice aplică metode interactive şi utilizează noile tehnologii în procesul de 

predare-învăţare-evaluare.  

 92 % din cadrele didactice utilizează platforme de e_Learning și softuri educaționale.  

 95% din cadrele didactice participă la stagii de formare, acumulând cel puţin 90 de credite 

profesionale transferabile.  

 Creșterea cu 40% a numărului de cadre didactice care elaborează publicații (lucrări înregistrate cu 

I.S.B.N., studii de speialitate, articole publicate în mass-media locală și națională,).  

 Creșterea cu 60% a numărului de apariții în mass-media care prezintă activitățile derulate de elevii 

și cadrele didactice din școală.  

  

RESURSE MATERIALE  

 Îmbogatirea anuală a patrimoniului şcolii cu materiale curriculare pentru toate disciplinele şcolare 

în proporție de 20%.  

 Înființarea unui Centru de Documentare și Informare.  

 Atragerea de fonduri extrabugetare anuale de cel puţin 55000 lei/anual.  

  

RELAŢII COMUNITARE  

 Creşterea cu 55% a numărului de acorduri de parteneriat încheiate cu unităţi şcolare din țară și 

din Europa.  

 Creşterea cu 55% a convenţiilor de parteneriat cu ONG-uri locale, pentru derularea de proiecte 

educaţionale.  



 

 

 Creşterea numărului de proiecte aprobate de A.N.P.C.D.E.F.P. în perioada 2020-2025, faţă de 

perioada 2015-2019.  

 

  

VIII.  MONITORIZARE ȘI EVALUARE  

    

Monitorizarea implementării PDI-ului se va face pe baza procedurilor interne care determină 

condiţiile de monitorizare, evaluare şi raportare. Informaţiile vor fi procesate de directorul şcolii şi 

analizate de CA.   

Raportul cu privire la progresul înregistrat şi sugestiile referitoare la îmbunătăţirile necesare emise 

de C.A., vor fi prezentate anual Consiliului profesoral şi Consiliului Reprezentativ al Părinţilor.  

Monitorizarea şi evaluarea va fi şi sursa principală de informare pentru procesul de 

actualizare/revizuire a PDI-ului.  

 Evaluarea internă a activităţilor şi rezultatelor proiectului se realizează la nivel de echipă/la nivel 

operaţional în mod continuu pe toată durata desfăşurării activităţilor prin:  

• Utilizarea concretă şi coordonarea (la nivel formal şi informal) a resurselor umane şi non-umane, în 

vederea realizării planificării stabilite a activităţilor şi obţinerii rezultatelor scontate.  

• Urmărirea consecventă a proceselor şi relaţiilor educaţionale pe baza unor grile de monitorizare care 

să conţină indicatorii de performanţă stabiliţi prin proiect şi indexarea/clasificarea lor în raport cu 

criteriile de evaluare:  

- progresul – gradul de avansare în raport cu obiectivele şi termenele propuse;  

- costurile – concordanţa/neconcordanţa dintre planificat şi înregistrat (finanţe, timp, dotare);  

- calitatea – gradul de  atingere a  scopului propus;  

- gradul de satisfacere al formabililor;  

- performanţele – reperele observabile ale nivelului de realizare a obiectivelor.  

• Oferirea de feed-back către toate grupurile ţintă şi către toţi partenerii în privinţa “valorii adăugate” 

prin proces.    

• Analiza impactului proiectului la nivel local, regional asupra:  

- comunităţii ţintă a programului la nivelul cunoaşterii, al atitudinilor şi al comportamentelor individuale 

şi de grup;  

- instituţiilor implicate;  

- cooperarea cu alte instituţii similare.  

 La nivel managerial activitatea de monitorizare este cuprinsă în Planul de acţiune al conducerii şcolii, 

inclusiv Consiliu de Administraţie, plan structurat în conformitate cu acţiunile prevăzute pentru 

priorităţile, obiectivele şi ţintele proiectate.  

  

  

 

  


