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M O T T O 

 

,, Şcoala cea mai bunã 

e aceea în care înveţi 

înainte de toate 

 sã înveţi.” 

 

                 NICOLAE IORGA                                                                                                     
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I. CONTEXTUL LEGISLATIV 

 
 Baza conceptuală a prezentului proiect de dezvoltare instituţională o reprezintă legislaţia în vigoare : 

 

 Constituția României, republicată; 

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 87/2006; 

 Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 H.G nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului  Educaţiei  Naționale; 

 H.G. nr. 417/2015 pentru aprobarea Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în 

România; 

 H.G. nr. 418/2015 pentru aprobarea Strategiei  naționale de învățare pe tot parcursul vieții; 

 H.G. nr. 317/2016 pentru aprobarea Strategiei educașiei și formării profesionale din România pentru 

perioada 2016-2020; 

 Ordinul M.E.C.T. nr. 1409/2007 cu privire la aprobarea strategiei M.E.C.T. de reducere a 

fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 Ordinul M.E.C.T.S.  nr.  5530/05.10.2011  privind  aprobarea  Regulamentului-cadru  de  organizare  

şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5547/2011  privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar; 

 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a 

personalului din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul M.E.N. nr. 5211/02.10.2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizarea și 

desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ; 

 Ordinul M.E.N. nr. 3220/19.02.2018 privind structura anului școlar 2018-2019; 

 Ordinul M.E.N.C.Ş nr. 5079/2016  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,  cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul M.E.N.C.Ş nr. 474210.08.2016 pentru aprobarea Statutului elevului; 

 Ordinul M.E.N. nr. 4461/27.08.2018 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor 

naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2018-2019; 

 Ordinul M.E.N 4813/29.08.2018 – privind organizarea și desfășurarea examenului pentru Evaluare 

Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a – în anul școlar 2018 - 2019; 

 Ordinul M.E.N. nr. 4829/30.08.2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul 

liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020; 



 Ordinul M.E.N. nr. 5031/04.09.2018 privind aprobarea Calendarului admiterii în învăţământul 

profesional de stat și învățământul dual  pentru anul şcolar 2019-2020; 

 Ordinul M.E.N. nr. 4824/30.08.2018 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de 

certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic 

preuniversitar în anul şcolar 2018-2019. 

 Ordinul M.E.N. nr. 4831/30.08.2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului 

didactic din învățământul preuniversitar; 

 Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările 

ulterioare;   

 Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 808/2015 privind abrogarea Ordinului M.F.P. nr. 

946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial; 

 Ordinul M.E.C.T.S nr. 5248/2011 privind aplicarea programului "A doua şansă"; 

 Ordinul M.E.C.T.S nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare Programului 

„Şcoala după şcoală”; 

 Ordinul M.E.N. nr. 4005/2018 pentru modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii 

și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar; 

 OMEN 3913/07.06.2018 privind plata persoanele care fac parte din comisiile de examene și 

concursuri 2018 – Model Contract Civil prestare servicii – Model Raport de Activitate Comisii 

Examene Naționale; 

 Legea Manualui Școlar; 

 O.U.G. nr. 92/06.12.2017 privind aprobarea Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar 

pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat; 

 Hotărârea nr. 569/15.07.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea 

cheltuielilor pentru naveta la și la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic 

auxiliar din învățământ preuniversitar de stat; 

 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3637/12.04.2016 pentru modificarea anexei Ordinului M.E.N. nr. 3060/2014 

pentru aprobarea condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de 

timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar de stat; 

 Ordinul M.E.C.I nr. 5132/2009 pentru aprobarea Prevederilor metodologice privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte; 

 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii 

personalului didactic şi didactic auxiliar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 O.U.G. 48/18.07.2018 privind rețeaua școlară. 

 



 

 

II. ARGUMENT 

 

 

 

 

             PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUłIONALĂ AL UNITĂȚII ȘCOLARE este 

documentul și instrumentul de lucru necesar, asigurând o imagine reală și o analiză a ceea ce este școala și 

proiectează pe termen lung activitatea viitoare, pe baza unor repere clare. Perioada 2018 - 2023  pentru care 

am elaborat acest proiect este necesară și suficientă pentru stabilirea unor obiective care să nu depășească 

durata unui ciclu de învățământ în așa fel încât obiectivele propuse să poată fi evaluate și confirmate. 

 

 Asigură astfel progresul, evoluția și înregistrarea unor rezultate pozitive pe traiectoria Cine suntem? 

Unde ne aflăm? Ce schimbări se impun? Cum vom reuși să le realizăm? Ce valori ne susțin? Cine 

sunt beneficiarii schimbărilor? 

 

 Concentrează atenția asupra finalităților educației: dobândire de abilități, atitudini, cunoștinte, 

aptitudini, credințe și valori. 

 

 Asigură concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului: Curriculum, Resurse 

material – financiare, Resurse umane, Relații sistemice și comunitare. 

 

 Asigură coerența transpunerii strategiei pe termen lung a școlii. 

 

            Proiectul de Dezvoltare Instituţională al Şcolii Gimnaziale „Aurel Vlaicu”  este un set de intenţii 

generale privind orientarea dezvoltării activităţii legate între ele, duse la îndeplinire în mod obligatoriu 

având puncte de plecare (obiective) şi de încheiere (rezultate clar definite), care urmăresc atingerea 

finalităţilor stabilite în proiect, respectând opţiunile strategice asumate, contribuind prin aceasta la realizarea 

misiunii exprimate. Durata de viață a proiectului este de trei ani întrucat la finalul acestui interval estimăm 

ca țintele strategice prezente vor fi îndeplinite. Având în vedere contextul socio-economic actual, proiectarea 

și atingerea acestor ținte într-un interval de timp mai scurt ar fi fost dificil sau poate chiar imposibil de 

realizat.     

 

 

 

 

 

 



    Proiectul urmăreşte: 

 Creşterea performanţelor elevilor (rezultate şcolare ) ca urmare a dezvoltarii bazei materiale a școlii; 

 Educaţia pentru folosirea noilor tehnologii de informare şi comunicare; 

 Implicarea eficientă a unităţii de învăţământ în derularea programelor de dezvoltare comunitare; 

 Intensificarea participării cadrelor didactice la activităţi de cercetare metodico – ştiinţifică 

desfăşurate la nivelul unităţii şcolare. 

 

 La baza întocmirii Proiectului de Dezvoltare Instituţionalǎ al Școlii Gimnaziale ”Aurel Vlaicu” 

Fetesti, au stat legile care guvernează domeniul învăţământului ( Legea Învăţământului, Hotărârile şi 

Ordonanţele emise de Guvernul României, toate actele normative ce decurg din legile mai sus menţionate, 

Ordinele, Metodologiile, Precizările şi Programele elaborate de M.E.N. ) precum şi condiţiile concrete 

existente în zona în care se află şcoala.  

      Activităţile din cadrul şcolii se desfăşoară în conformitate cu legile şi strategiile naţionale care 

guvernează domeniul, prin considerarea specificului regional, judeţean şi local.  

Echipa managerială, împreună cu toţi colegii, au ajuns la concluzia că sunt necesare ţinte şi obiective 

noi, iar viziunea şi misiunea şcolii necesită adaptare la noile condiţii locale şi naţionale în care funcţionează 

şcoala.  

Proiectul de Dezvoltare Instituţionalǎ este necesar: pentru a ne cunoaşte ţintele, scopurile, resursele şi 

a stabili modalităţile de îndeplinire a acestora; pentru ca activitatea noastră să se desfăşoare ordonat, în 

echipă , să putem ridica standardele școlii şi să ducem la îndeplinire misiunea propusă. Proiectul mai este 

necesar şi pentru ca alţii să ne cunoască ţintele şi activitatea propusă şi desfăşurată în această şcoală. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  VIZIUNEA 

 

 ŞCOLII GIMNAZIALE  „ AUREL VLAICU ” FETEŞTI  
  

 

 

 

 

 
 

 

          
 
 

 

 

 
 

        Şcoala Gimnazială ,,Aurel Vlaicu’’ Fetești  este  o 

şcoală modernă, puternic ancorată în viaţa comunităţii, 

prin oferta educaţională  diversificată, bazată pe valori 

şi principii europene, prin dialogul deschis cu toţi 

partenerii implicaţi în actul educaţional, prin calitate şi 

performanţă în spaţiul local şi naţional. 

 

 

 
 

 

 

 



 

IV. MISIUNEA ŞCOLII  

 
,,Şcoala cea mai bunã e aceea în care înveţi înainte de toate sã înveţi.” 

                                                                                             Nicolae Iorga 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială “Aurel Vlaicu ” Fetești urmăreşte dezvoltarea aptitudinilor elevilor 

şi cultivarea intereselor acestora, prin promovarea spiritului democratic, a identităţii sociale 

şi culturale, a diversităţii şi toleranţei. De asemenea,  ofera şanse egale tuturor elevilor, 

urmărind ca aceştia să fie pregătiţi pentru viaţă, într-o lume şi o societate în permanentă 

schimbare. Este vizată dezvoltarea capacităţilor, deprinderilor şi competenţelor care să le 

permită elevilor nu doar obţinerea de performanţe, ci şi alegerea unei cariere de succes, prin 

includerea într-o formă superioară de şcolarizare. Învăţarea este focalizată pe elev, iar actul 

educaţional este optimizat prin aplicarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea de 

competenţe. 

Şcoala răspunde cerinţelor mediului cultural, social şi economic, oferind o educaţie 

orientată spre viitor, având ca fundament valori precum profesionalismul, perseverenţa, 

integritatea şi responsabilitatea. Aspiraţia spre calitate, modernitate, eficienţă, stimularea 

învăţării continue, deschiderea către comunitatea locală sunt câteva dintre atributele care ne 

definesc în peisajul educaţional ialomițean. 

 

 



 

 

CONDUCEREA ŞCOLII 

 

 

 
 

 

    DIRECTOR :   PROF. STOIAN VALENTIN 

 

    DIRECTOR  ADJUNCT:     PROF. BĂLEANU ELENA 

 

    CONSILIER EDUCATIV: PROF. NARAEVSCHI MIHAELA 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



V. RESURSE UMANE 
 

 

 

În anul şcolar 2018-2019, în cadrul Şcolii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Feteşti îşi desfăşoară 

activitatea un numar de  58 cadre didactice. 

 În cadrul şcolii exista o preocupare permanentă pentru pregatirea de specialitate şi psiho-pedagogică, 

astfel încât, 17 cadre didactice au examenul de definitivat, 7 cadre didactice au gradul didactic al II-lea , 51 

cadre didactice au gradul didactic I. 

 Buna funcţionare a unitaţii mai este asigurată şi prin activitatea celor 5 angajaţi din cadrul 

personalului didactic auxiliar şi a celor 16 angajaţi ai personalului nedidactic. 

 Toţi angajaţii unitaţii noastre, personal didactic, didactic auxiliar  şi nedidactic asigură condiţiile 

necesare pentru educaţia şi instruirea teoretica şi practică a celor 1132 de elevi existenţi la începutul anului 

şcolar 2018-2019. 

 

1. Dinamica structurii unităţii în anul şcolar 2018-2019 :   

         

         Şcoala Gimnaziala „Aurel Vlaicu” – Feteşti a funcţionat cu câte 5 clase pe fiecare an de studiu. Au 

funcţionat 5 clase I  și 5 clase a VII-a  în anul şcolar 2018-2019. 

 
2. Proiecţia şcolii pentru anul şcolar  - 2018-2019 structura şcolii va fi: 

 

                          Învaţamânt preprimar: 5 clase – 100 elevi 

 

                             Învăţământ primar : 24 clase 

 

                  Clasa pregătitoare – 5 clase  100 elevi 

  Clasa I – 5 clase   109 elevi 

  Clasa a II-a – 4 clase  94 elevi 

  Clasa a III-a – 5 clase  115 elevi 

  Clasa a IV –a – 5 clase  122 elevi 

 

          Total  : 24 clase  540 elevi 
 

                             Învăţământ gimnazial : 19 clase 

 

                               Clasa a V-a – 5 clase  121 elevi 

  Clasa a VI-a – 5 clase  113 elevi 

  Clasa a VII-a – 5 clase  145 elevi 

  Clasa a VIII-a– 4 clase  113 elevi 
 

            Total: 19 clase   492 elevi  

 

3. Forma de învăţământ : ZI  

4. Şcoala funcţionează în 2 schimburi 

 5  grupe preprimar 8.00 – 12.00 

 Clasele I – IV   8.00  -  12.00 (13.00) 

 Clasele V- VIII  ( 12.00 ) 13.00  - 19.00 



 

5. Statistici : 

a) Procente  de promovare:  

 

 an şcolar 2018 - 2019 – 99,09 % 

 an şcolar 2017 - 2018 – 99,09 % 

 an şcolar 2016- 2017 – 99,82 % 

 an şcolar 2015 - 2016– 98,75 % 

 an scolar 2014 - 2015 - 98,45% 
 

 

 

b) Procente de promovare în funcție de medii la Evaluarea Nationala: 

 

 an școlar 2018 – 2019 – 85,84% 

   an școlar 2017 – 2018 – 88,9 % 

   an școlar 2016 - 2017 – 89 % 

   an şcolar 2015 – 2016 – 91 % 

   an școlar 2014 - 2015 –  90 % 
 

 

 

 

c) Elevi cu medii peste 9 la Evaluarea Națională 

 an școlar 2018 – 2019 –   28 elevi 

 an școlar 2017 – 2018 –   29 elevi 

 an școlar 2016 – 2017 –   37  elevi 

 an școlar 2015 – 2016 –   39  elevi 

 an școlar 2014 – 2015 -    41  elevi 
 

 

 

d) Performante deosebite: 

 

Statistica rezultatelor obţinute la 

 OLIMPIADELE ȘI CONCURSURILE ŞCOLARE  

 în perioada 2014- 2019 

 

A. Olimpiade 

 

Limba Română 

 

 

An şcolar 

 

Faza judeţeana 

 

Faza 

naţionala 

 

Rezultate 

 

Total 

P1 P2 P3 Menţiuni 

2014 – 2015 2 1 - 9 x  12 

2015 - 2016 - - - 6 -  6 

2016 - 2017  1 3 2   6 

 

2017 - 2018 

 

1 

 

3 

 

1 

 

3 

 

1 

2 premiu I 

3 premiu II 

1 premiu III 

3 mentiuni 

 

9 

2018- 2019 7 3 - 16 2 7 premiu I 

3 premiu II 

16 menţiuni 

 

 

26 



 

 

Matematică 
 

An şcolar Faza judeţeană Faza 

naţională 

Rezultate Total 

P1 P2 P3 Menţiuni 

2014 – 2015 3 2 3 18   26 

2015 - 2016  1 2 5   8 

2016 - 2017   2 6   8 

2017 - 2018 - - 2 6 - - 8 

2018-2019 - - 3 4 - - 7 

 
Istorie 

 

An şcolar Faza judeţeana Faza 

naţionala 

Rezultate Total 

P1 P2 P3 Menţiuni 

2014 – 2015 1 - - 2 1 - 4 

2015 – 2016 1 1 - - 1 - 3 

2016 – 2017 1 - 1 - - - 2 

2017 – 2018 1 1 2 - 2 - - 

2018--2019   4 7 - 4 premiu III 

   7 menţiuni 

 

11 

 

Geografie 

 

An şcolar Faza judeţeana Faza 

naţionala 

Rezultate Total 

2014 – 2015 - - - 1 - - 1 

2015 – 2016        

2016 – 2017    1   1 

2017 – 2018       - 

2018- 2019 1 3 2 12  1 premiu I 

3 premiu II 

2 premiu III 

9 menţiuni 

3 premii 

speciale 

18 

 

 

Limba Franceza 

 

 

An şcolar 

Faza judeţeana Faza 

naţionala 

Rezultate Total 

P1 P2 P3 Menţiuni 

2014 – 2015 Nu s-a desfăşurat 

2015 – 2016 1 1 2 3 - - 7 

2016 – 2017 1 4 2 5 - - 12 

2017 – 2018 - - - - - - - 

2+18- 2019 3 2 5 4 - 3 premiu I 

2 premiu  II 

5 premiu III 

4 menţiuni 

14 

 

 

 
 
 



Engleza 

 
 

 

An şcolar 

Faza judeţeana  

Faza 

naţionala 

 

Rezultate 

Total 

P1 P2 P3 Menţiuni 

2014 – 2015  4 5 2 - - 11 

2015 – 2016 4 10 2 1 - - 17 

2016 – 2017 - - - - - - - 

2017 – 2018 - - - - - - - 

2018- 2019 3 1 3 4 - 3 premiu I 

1 premiu II 

3 premiu III 

4 menţiuni 

11 

 

 

Chimie – Olimpiada Şcolară 
 

An şcolar Faza judeţeana Faza 

naţionala 

Rezultate Total 

P1 P2 P3 Menţiuni 

2014 – 2015 - 1 1 - 2 1 menţiune 

speciala 

4 

2015 – 2016 1 - - 1 1 - 3 

2016 – 2017 - - - - - - - 

2017 – 2018 - - - 1 - - - 

2018- 2019 - - - - 4 1 premiu I 

2 premiu II 

1 premiu III 

 

4 

 

Educatie tehnologica 

 

An şcolar Faza judeţeana Faza 

naţionala 

Rezultate Total 

P1 P2 P3 Menţiuni 

2014 – 2015 - - - 2 - - 2 

2015 – 2016 - - 1 1 - - 2 

2016 – 2017 - - - 1 - - 1 

2017 – 2018 - 2 - 3 - - 5 

2018 - 2019  3 2 4 - 3 premiu I 

2 premiu II 

4 menţiuni 

 

9 

 
 

Clasa a IV-a – Olimpiada de educaţie civică 

 

 

An şcolar Faza judeţeana Faza 

naţionala 

Rezultate Total 

P1 P2 P3 Menţiuni 

2014 – 2015 Clasa a III –a 

2015 – 2016 - 2 - - - - 2 

2016 – 2017 - - 1 1 - - 2 

2017 – 2018 - - 1 - - - 1 

       2018 -  2019 - - - - - - - 

 

 



 

B . Concursuri   
 

Limba română – „COMPER” 

 

 

An şcolar Faza judeţeana Faza 

naţionala 

Rezultate Total 

P1 P2 P3 Menţiuni 

2014 – 2015 1 11 16 - X - 28 

2015 – 2016 Nu s-a desfăşurat! 

2016 – 2017 Nu s-a deasfasurat! 

2017 – 2018  

2018 - 2019  

 

 

Limba română / Matematică – „+ / -Poezie” 

 

 

An şcolar Faza judeţeana Faza 

naţionala 

Rezultate Tota

l P1 P2 P3 Menţiuni 

2014 – 2015 Nu s-a desfăşurat! 

2015 – 2016 1 - 1 4 - - 6 

2016 – 2017 - - 2 4 - - 6 

2017 – 2018 - - - 6 - - 6 

2018 - 2019        

 

 

Concursul „Gazetei matematice” 

 

An scolar 2014-2015  

  Premiul I – 2 elevi 

  Mentiune -26 elevi 

An scolar 2015-2016 

  Premiul I – 3 

  Premiul II – 5 

  Premiul III – 7 

  Mentiune – 12 

An școlar 2016 – 2017 

                        Premiul I – 1 

  Premiul II – 2  

  Mentiune – 4 

An școlar 2017– 2018 

                        Premiul I – 1 

  Premiul II – 2  

  Mentiune – 4 

An școlar 2018 – 2019 

                        Premiul I – 1 

  Premiul III – 3 

  Mentiune – 6 

 

 

 

 

 



Matematică – „In memoriam Iulian Mazilu” 
 

An şcolar Faza judeţeana Faza 

naţionala 

Rezultate Total 

P1 P2 P3 Menţiuni 

2014 – 2015        

2015 – 2016 1 - 1 2 - - 4 

2016 – 2017 - - 1 1 - - 2 

2017 – 2018 - - - - - - - 

2018 - 2019 - - - - - - - 

 

Matematică – „Gheorghe Mihoc”  

 

An şcolar Faza judeţeana Faza 

naţionala 

Rezultate Tota

l P1 P2 P3 Menţiuni 

2014 – 2015        

2015 – 2016 - - - 1 - - 1 

2016 – 2017 - - - 2 - - 2 

2017 – 2018 1 - - 2 - - - 

2018 - 2019 - - 1 1 - - 2 
 

Matematica - „Lumina Math”  

 
An şcolar Faza judeţeana Faza 

naţionala 

Rezultate Tota

l P1 P2 P3 Menţiuni 

2014 – 2015 - 2 1 2 1 - 6 

2015 - 2016 2 2 3 3 2 P II , PIII 10 

2016 - 2017 1 2 2 5 - - 9 

2017 – 2018 2 2 3 7 2 P III 16 

2018 - 2019 - - - - - - - 

 

Matematica - „ Magia numerelor și a literelor ”  

 

An şcolar Faza judeţeana Faza 

naţionala 

Rezultate Tota

l P1 P2 P3 Menţiuni 

2018 – 2019 2 2 2 16 - - 22 

 

                                                        Chimie – „ Chimexpert” 
 

An şcolar Faza judeţeana Faza 

naţionala 

Rezultate Total 

P1 P2 P3 Menţiuni 

2014 – 2015        

2015 - 2016 - - - - 2 2 menţiuni speciale 2 

2016 - 2017 1 1 - 1 2 Mentiune 5 

2017 – 2018 - - 1 1 - - 2 

2018 - 2019 - - - - - -  
 
 

Chimie „Raluca Ripan” 
 

An şcolar Faza judeţeana Faza 

naţionala 

Rezultate Total 

P1 P2 P3 Menţiuni 

2014 – 2015 - - 1 1 - - 2 

2015 - 2016 - - - 1 - - 1 

2016 - 2017 - - - 1 - - 1 

2017 – 2018 - - - 2 - - 2 

2018 - 2019 - - - - -- - - 



 

Religie – „ Lumina credinţei” 
 

An şcolar Faza judeţeana Faza 

naţionala 

Rezultate Tota

l P1 P2 P3 Menţiuni 

2014 – 2015 - - - 2 - - 2 

2015 - 2016 - - 1 1 - - 2 

2016 - 2017 1 - 1 1 1 P I 3 

2017 – 2018 - - 1 1 - - 2 

2018 - 2019 1 - 1 - - 1 premiu I 

1 premiu IIi 

2 

 

Biologie 

 

An şcolar Faza judeţeana Faza 

naţionala 

Rezultate Tot

al P1 P2 P3 Menţiuni 

2014 – 2015 - - - -  

3 

1  P1 

1  P2 

1  P3 

 

3 

2015 - 2016 - - -- 1 - - 1 

2016 - 2017 - - - 1 - - 1 

2017 – 2018 

2018 -  2019 

- - - 1 - 1 menţiune 1 

 

 

Clasa a III-a – Matematica -  „Cangurul” 
 

An şcolar Faza judeţeana Faza 

naţionala 

Rezultate Tota

l P1 P2 P3 Menţiuni 

2014 – 2015  

2015 - 2016 1 1 2 12 - - 16 

2016 - 2017 - - - - - -  

2017 – 2018 1 2 1 7 - - 11 

2018 - 2019 - - - - - -- - 

 
 

Clasa a III-a – Concursul „Arhimede” 

 
 

An şcolar Faza judeţeana Faza 

naţionala 

Rezultate Total 

P1 P2 P3 Menţiuni 

2014 – 2015 - 1 10 6 - - 17 

2015 - 2016 - - - - - - 2 

2016 - 2017 - 1 2 5 - - 8 

2017 – 2018 - - - - - - - 

2018 - 2019 - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

REZULTATE OBȚINUTE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI  ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE ,,AUREL VLAICU’’ 

 

 

 
Nr. 

Crt. 

 

Numele 

olimpiadei/ 

concursului 

școlar 

 

Disciplina 

Nivelul Rezultate (numeric,nominal si clasa) 

Judetean 

Regional 

Interjud. 

National 

 

 

International P I P II P III Mentiuni 

1. 

 

„Magia 

Crăciunului’’ 

 

Creație 

artistico-

plastică 

 

X 

   

 

 

 

 9 

2. 

 

 

 

Concurs  

Interjudețean 

„Mărțișorul-

simbolul 

primăverii” 

 

 

Concurs  

cultural-

artistic 

 

 

X 

    

 

 

 

 8 

3. 

 

 

 

 

Concurs 

Regional 

„Primăvara în 

ochi de copil”, 

ediția a VIII-a 

 

Cultural-

artistic 

 

 

 

X 

     8 

4. 

 

 

Festival-

Concurs 

Regional 

„Veșnicia s-a 

născut la sat”, 

ediția a X-a 

Domeniu

l 

cultural-

artistic, 

Culturi și 

civilizații 

 

X 

    1  

5. 

 

 

 

Concurs 

Internațional 

de Activități 

Integrate „TIM 

TIM TIMY” 

Concurs 

Interdisci

plinar 

 

 

 

  

X 

13 2 4  

6. 

 

 

Concurs 

„Jurnalul 

Exploratorului 

Isteț”, ediția a 

XI-a 

Concurs 

interdisci

plinar 

 

 

 

X 

 26     

7. Simpozion 

Național: 

Educația în 

familie-„Cei 

șapte ani de 

acasă”- 

Activitate 

aplicativă: 

„Din suflet 

pentru mama” 

Activita 

te 

aplicati 

vă 

 X  60    

 

 



CLASELE PREGĂTITOARE 

 
 

Nr. 

Crt. 

 

Numele 

olimpiadei/ 

concursului 

școlar 

 

Disciplina 

Nivelul Rezultate (numeric,nominal și 

clasa) 

Județean 

Regional 

Interjud. 

Național 

 

 

Internațional P I P II P III Mentiuni 

1. 

 

COMPER – 

etapa I 

 

Comunicare 

 

Județean 

 

 

  

45 

 

25 

 

9 

 

7 

2. 

 

COMPER – 

etapa I 

 

Matematică 

 

Județean 

 

 

  

38 

 

18 

 

15 

 

10 

3. 

 

COMPER – 

etapa II 

 

Comunicare 

 

Județean 

  

 

 

31 

 

24 

 

9 

 

10 

4. COMPER – 

etapa II 

 

Matematică 

 

Județean 

   

52 

 

17 

 

8 

 

4 

5. COMPER – 

etapa națională 

 

Comunicare 

 

  

Național 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

6. COMPER – 

etapa națională 

 

Matematică 

 

  

Național 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

7. ,,MICII 

EXPLORATO

RI’’ 

 

Limba 

romana 
Matematică 

 

  

 

Național 

  

 

20 

 

 

9 

 

 

12 

 

 

10 

8. Concurs Foto 

Magia 

 
 

 

Artă 

fotografică 

 

Județean 

 

 

 

 

 

 

  

 

25 

 

 

13 

 

 

10 

 

 

3 

9. Primavara- 

culoare si 

candoare 
 

 

Limba 

romana, 

Arte vizuale 

 

 

Interjude 

ţean 

  3 11 4 4 

10.  

Delta 

Dunarii, 

paradisul 

florei si 

faunei 

 Regional   2 - 1 - 

11.  

Sarbatoarea 

Pastelui – 

simbol al 

luminii, 

sacrificiului 

si purificarii 

 Județean 

 

  1 1 1  

- 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASELE  I 
 
Nr. 

Crt. 

 

Numele 

olimpiadei/ 

concursului 

școlar 

 

Disciplina 

Nivelul Rezultate (numeric,nominal și clasa) 

Județean 

Regional 

Interjud. 

Naționa

l 

 

 

Internațional P I P II P III Mentiuni 

1. 

 

COMPER 

etapa I 

Comunicare  

 

 

X 

  

24 

 

18 

 

11 

 

- 

2. 

 

COMPER 

etapa II 

Comunicare 

 

 

 

 

X 

  

25 

 

10 

 

10 

 

- 

3.  

COMPER – 

etapa I 

 

Matematică  X  21 19 9 7 

4.  

COMPER – 

etapa II 

 

 

Matematică  X  22 13 15 2 

5.  

CONCURS 

ŞCOLAR 

NAŢIONA

L DE 

COMPETE

NŢĂ ŞI 

PERFORM

ANŢĂ 

COMPER- 

MATE 

2000, 

ETAPA 

NAŢIONA

LĂ 

Matematică  X  5 7 3 1 

6. 

 

 

 

CONCURS 

NAŢIONA

L MICII 

EXPLOR

ATORI 
 

 

Matematic

ă şi 

explorarea 

mediului 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

14 

 

 

10 

 

 

7 

 

 

1 

7. CONCURS  

INTERDIS

CIPLINAR 

DISCOVE

RY- 

DESCOPE

RĂ 

LUMEA!, 

EDIŢIA 

NOV 2018 

 

Interdis- 

ciplinar 

  X 11 8 6 1 



8. CONCURS
UL 

INTERJUD

E 

ŢEAN 

PRIMĂVA

RA- 

LUMINĂ 

ŞI 

CANDOA

RE, 
MARTIE 

2019 

Dome 
niul 

cultural 

artistic- 

arte 

vizuale 

X   - 1 1 - 

9. EXPOZI 

ŢIE-

CONCURS 

JUDE 

ŢEAN DE 

ARTĂ 

FOTOGRA

FICĂ 

FOTO- 

MAGIA, 
EDIŢIA A 

IV- A 

Dome 

niul 

cultural 

artistic- 

arte 

vizuale 

X   1 1 - - 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASELE  a II - a 
 

 

Nr. 

Crt. 

 

Numele 

olimpiadei/ 

concursului 

școlar 

 

Disciplina 

Nivelul Rezultate (numeric,nominal și 

clasa) 

Județean 

Regional 

Interjud. 

Național 

 

 

Internațional P I P II P III Mentiuni 

1. 

 

COMPER – 

etapa I 

 

Comunicare 

 

Județean 

 

 

  

30 

 

21 

 

10 

 

11 

2. 

 

COMPER – 

etapa I 

 

Matematică 

 

Județean 

 

 

  

28 

 

19 

 

13 

 

12 

3. 

 

COMPER – 

etapa II 

 

Comunicare 

 

Județean 

  

 

 

35 

 

21 

 

12 

 

3 

4. COMPER – 

etapa II 

 

Matematică 

 

Județean 

   

31 

 

16 

 

15 

 

6 

5. COMPER – 

etapa națională 

 

Comunicare 

 

  

Național 

  

4 

 

2 

 

- 

 

- 

6. COMPER – 

etapa națională 

 

Matematică 

 

  

Național 

  

5 

 

1 

- - 

7. Concurs 

național „FII 

INTELIGENT 

LA 
MATEMATICĂ” 

 

 

Matematică 

 

  

 

Național 

  

 

8 

 

 

7 

 

 

12 

 

 

4 

8. Concurs 

național 

„COMUNICARE 

ȘI 

ORTOGRAFIE” 

 

Limba și 

literatura 

română 

  

 

Național 

  

 

17 

 

 

7 

 

 

12 

 

 

4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASELE  a III - a 
 

Nr. 

Crt. 

 

Numele 

olimpiadei/ 

concursului 

școlar 

 

Disciplina 

Nivelul Rezultate (numeric,nominal și 

clasa) 

Județean 

Regional 

Interjud. 

Național 

 

 

Internațional P I P II P III Mentiuni 

1. 

 

 

COMPER – 

etapa I 

 

Comunicare 

 

Județean 

 

 

 

  

21 

 

 

21 

 

 

20 

 

15 

2. 

 

COMPER – 

etapa I 

 

 

Matematică 

 

Județean 

 

 

  

29 

 

18 

 

17 

 

14 

3. 

 

 

COMPER – 

etapa II 

 

 

Comunicare 

 

Județean 

  

 

 

 

43 

 

30 

 

11 

 

8 

 

4. 

 

COMPER – 

etapa II 

 

 

Matematică 

 

Județean 

   

30 

 

19 

 

6 

 

15 

5. COMPER – 

etapa națională 

 

Comunicare 

  

Național 

  

9 

 

1 

 

2 

 

- 

6. COMPER – 

etapa națională 

 

Matematică 

  

Național 

  

6 

 

3 

 

1 

 

        2 

7. Concurs 

național 
„COMUNICARE 

ȘI 

ORTOGRAFIE” 

Limba și 

literatura 

română 

  

Național 

  

5 

 

9 

 

10 

 

4 

8. Concurs 

național „FII 

INTELIGENT 

LA 
MATEMATICĂ” 

 

Matematică 

 

  

Național 

  

3 

 

4 

 

3 

 

- 

11. Concursul 

„FOTO 

MAGIA” 

 

Transdisciplin

ar 

Interjude 

țean 

   

15 

 

8 

 

3 

 

4 

 

 

 CLASELE  a IV- a 
 

 

Nr. 

Crt 

. 

 

Numele 

olimpiadei/ 

concursului 

școlar 

 

Disciplina 

Nivelul Rezultate (numeric,nominal și 

clasa) 

Județean 

Regional 

Interjud. 

Național 

 

 

Internațional P I P II P III Mentiuni 

1. 

 

COMPER – 

etapa I 

 
Comunicare 

 

Județean 

 

 

  

14 

 

20 

 

25 

 

22 

2. 

 

COMPER – 

etapa I 

 

Matematică 

 

Județean 

 

 

  

15 

 

18 

 

19 

 

20 

3. 

 

COMPER – 

etapa II 

 

Comunicare 
 

Județean 

  

 

 

32 

 

35 

 

13 

 

5 

4. 

 

COMPER – 

etapa II 

 

Matematică 

 

Județean 

   

12 

 

10 

 

17 

 

14 

5. COMPER – 

etapa națională 

 
Comunicare 

 

  

Național 

  

6 

 

1 

 

- 

 

- 

6. COMPER – 

etapa națională 

Matematică   

Național 

  

3 

 

2 

 

- 

 

- 



7. Concurs 

național 
„COMUNICARE 

ȘI 

ORTOGRAFIE” 

Limba și 

literatura 

română 

  

Național 

  

20 

 

11 

 

 

9 

 

1 

8. Concurs 

național „FII 

INTELIGENT 

LA 

MATEMATICĂ” 

Matematică   

Național 

  

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

2 

 

9. Concursul de 

șah "GLS” 

 

Creație 

literară 

 

Inter 

județean 

   

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

 

COMISIA - LIMBI MODERNE 

 

Nr. 

crt. 

  

Numele olimpiadei/ 

concursului 

școlar 

 

Disciplina 

Nivelul Rezultate 

(numeric,nominal și clasa) 

Județean 

Regional 

Interjud. 

Național 

 

 

Internațional P I P 

II 

P III Mentiu

ni 

1. 

 

„LETTRE A PAPA 

NOEL” 

 

Limba 

franceza 

Județean  

 

 1 - 1 - 

2. 

 

„UN NOEL PLEIN 

DE SURPRISES” 

Limba 

franceza 

Interjude 

țean 

 

 

  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3. 

 

 

„LE 

FRANCOPHILE”- 

TEATRU 

Limba 

franceza 

 

Județean 

  

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

4. 

 
„PASSEPARTOUT” 

Limba 

franceză 

Interjude 

țean 

  1 1 2 1 

5. „LE 

FRANCOPHILE” 
Limba 

franceză 

Interjude 

țean 

  - - -  

1 

7. OLIMPIADA 

JUDEȚEANĂ DE 

LIMBA ENGLEZĂ 

Limba 

engleză 

 

 

Județean 

  3 1 3 4 

 

COMISIA OM ȘI SOCIETATE 

 

 

Nr. 

Crt 

. 

 

Numele 

olimpiadei/ 

concursului 

școlar 

 

Disciplina 

Nivelul Rezultate (numeric,nominal și 

clasa) 

Județean 

Regional 

Interjud. 

Național 

 

 

Internațional P I P II P III Mentiuni 

 

1. 

 

Concursul 

Național 

“Călători prin 

istorie” 

 

istorie 

 

 

judeţean 

 

 
 

 

 - 

 

 

 

2 2 

 

2. 

 

Olimpiada 

Terra 

 

 

 

 

geografie 

 

 

județean 

 

 

  

- 

 

1 

 

- 

 

5 



3. Olimpiada 
Terra 

 

  naţional  - - 1 - 

4.  

Olimpiada de 

geografie 

 județean      2 

5. Olimpiada de 

istorie 

 județean      1 

 

6. 

 

 

 

Concursul 

Național 

“Călători prin 

istorie’’ 

 

geografie 

 

 

județean 

  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

7.  

Concurs “Foto-

magia” 

Artă 

fotografică 

județean   1    

8.  

Olimpiada 

„Terra” 

geografie județean   1 2 1 1 

9. Olimpiada 

„Terra” 

 

geografie  naţional  - - - 2 

10. Olimpiada de 

religie 

religie județean   1 - - 1 

11. Olimpiada de 

religie 

 

religie  naţional  - 2 - - 

12,  

“Lumina 

credintei” 

religie interjude

ţean 

  1 - 1 - 

13.  

“Scoala din 

tinda bisericii” 

 

religie județean   4 - - - 

 

 

                        COMISIA ARTE, EDUCAȚIE FIZICĂ, EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 
 

 
Nr. 

Crt 

. 

 

Numele 

olimpiadei/ 

concursului 

școlar 

 

Disciplina 

Nivelul Rezultate (numeric,nominal și 

clasa) 

Județean 

Regional 

Interjud. 

Național 

 

 

Internațional P I P II P III Mentiuni 

 

1. 

 

„Targul de 

iarna” 

 

Educație 

muzicală 

 

judeţean 

 

 
  

 25  

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2. 
 

„Alize”  

Educație 
muzicală 

 

 

 
național 

 

  

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3. 

 

 

 

„Vesnicia s-a 

nascut la sat” 

 

Educație 

muzicală 

 

 

 

 

 

național 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 



 
4. 

 

 
“Grâușor din 

Bărăgan” 

 
Educație 

muzicală 

 
Județean 

   
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

5. 

„Flori de 

Baragan” 

 

Educație 

muzicală 

 

 

Regional 

   

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

 

6. 

 

“Tinere 

speranțe” 

 

Educație 

muzicală 

  

 

Național 

   

 

  

1 

 

7. 

 

Olimpiada de 

Educație 

tehnologică  

 

Educație 

tehnologi

că 

 

Județean 

 

 
  

- 

 

Echi

paj 

fete 

 

- 

 

- 

 

8. 

 

„Prietenii 

pompierilor” 

 

 

 

Educație 

plastică 

 

Județean 

   

- 

 

Echi

paj 

băieţ

i 

 

- 

 

- 

9.  

Olimpiada 

Nationala de 

Arte Vizuale 

„Arhitectura si 

Istoria Artelor” 

V-XII 

 

 

Arte 

  

 

Național 

  

1 

 

- 

 

1 

 

1 

10.  

Concurs 

National de 

Creatie Artistico-

Plastica „Targ de 

Martisoare” 

 

 

 

Arte 

  

Național 
  

1 

 

1 

 

1 

 

- 

11.  

„Anotimpul 

Copilariei” 

 

 

Arte 

 

Județean 

   

2 

 

- 

 

- 

 

- 

12. Cupa „1 Iunie” 

2019 Facaieni 

 

 

Educaţie 

fizică 

   

- 

 

- 

 

- 

Han

dbal 

fete 

 

- 

13. Euro Regiune 

Handbal Baieti 

Targoviste 

Educaţie 

fizică 

    

- 

Han

dbal 

bă 

ieţi 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 
 

 
Nr. 

Crt 

. 

 

Numele 

olimpiadei/ 

concursului 

școlar 

 

Disciplina 

Nivelul Rezultate (numeric,nominal și clasa) 

Județean 

Regional 

Interjud. 

Național 

 

 

Internațional P I P II P III Mentiuni 

 

1. 

 

 

Revista de 

matematică 

 

Matematică 
 

Județean 

 

 

 

  

1 

 

 

 

 

3 

 

6 

 

2. 

 

Olimpiada 

de 

matematică 

 

Matematică 
 

Județean 

 

 

  

 

 

 

 

3 

 

4 

 

3. 

 

 

 “Gheorg

he  Mihoc” 

 

Matematică 
 

Regional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

4. 

 

“Magia 

numerelor 

și a 

literelor” 

 

Matematică

/Lb.română 

 

Regional 

   

2 

 

2 

 

2 

 

16 

 

5. 

 

Concursul 

parteneriat 

Proiect 

concurs de 

graphic ape 

computer şi 

colaje 

,,Fantezie 

decorative- 

 

Artă 

fotografică 

 

Județean 

   

6 

 

4 

 

- 

 

- 

 

  

COMISIA- LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

 
Nr. 

Crt 

. 

 

Numele olimpiadei/ 

concursului 

școlar 

 

Disciplina 

Nivelul Rezultate (numeric,nominal și 

clasa) 

Județean 

Regional 

Interjud. 

Național 

 

 

Internațional P I P II P III Mentiun

i 

1. 

 

 

Olimpiada de 

Limba și literatura 

română 

 

Lb. română 

 

Județean 

 

 

  

2 

 

 

 

  

3 

 

2. 

 

 

Olimpiada de 

Lectură ca abilitate 

de viață 

 

Lb. română 

 

Județean 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

3. 

 

“Magia numerelor 

și a literelor” 

Matematică

/Lb. 

română 

 

Regional 

   

2 

 

1 

 

- 

 

7 

4. Concursul 

Povestile 

cangurului 

 

    4 2 - 1 



ACTIVITÃŢILE  EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE 

(altele decat cele din sãptãmâna ,,Şcoala altfel”) 2018-2019 

 
 

NR. 

CRT 
DENUMIREA 

ACTIVITĂȚILOR 

EXTRAȘCOLARE 

                         INDICATORI DE REZULTAT OBSERVATII 

Nr. de 

elevi 

implicati 

Nr.cadre 

didactice 

implicate 

Procente 

centralizare 

chestionare/ fișe/ 

lucrări expoziții 

etc.) 

Indicatori de 

evaluare 

(gradul de 

realizare a 

activităţii) 

 

 

1 „Gradinita- noua 

mea familie” 

(jocuri de rol pentru 

acomodarea cu 

mediul gradinitei) 

95 5 Jocuri de rol Respectarea 

regulilor 

jocurilor 

Acomodarea cu 

mediul 

gradinitei 

Observarea 

comportamentul

ui prescolarilor 

2 „Culorile toamnei”- 

plimbare în parc 

pentru a observa 

schimbările din 

natură, colectarea de 

frunze, castane, 

crenguţe etc. pentru 

activităţile practice 

95 5 Expozitie cu 

lucrarile 

prescolarilor ( 

colaje,tablouri, 

jucarii, obiecte de 

décor) 

Fotografii 

Colectarea unei 

palete variate de 

material din 

natura 

In vederea 

realizarii unor 

lucrari practice 

originale 

3  

“Micii ecologişti “ 

(activităţi de 

ecologizare a curţii 

grădiniţei , reciclare 

deşeuri ) 

 

95 5 20 kg PET-uri,  

50 kg hartie  

-fotografii 

Colectare PET-

uri si deseuri din 

hartie in vederea 

predrarii catre 

un centru de 

colectare; 

Plantare -  



arbusti 
ornamentali  in 

curtea 

gradinitei; 

Plantare - flori 

in ghivece si in 

gradina. 

 

4 “Cizmuliţa lui Moş 

Nicolae” 

 

“Magia 

Crăciunului “ 

(colinde , serbare ) 

 

95 5 Activitate practică 

Serbări 

Ghetuța Moșului 

Material  

documentar Ppt; 

Ateliere de 

lucru; 

Expozitie 

lucrari; 

Fotografii 

 

5 „Sara pe deal”-

omagiu adus 

poetului Mihai 

Eminescu 

-recital de poezie- 

 

„Hai sa dam, mana 

cu mana”. 

(Convorbiri,cantece 

si poezii patriotice, 

expozitii cu lucrari 

ale copiilor, dans 

popular „Hora 

Unirii”.) 

 

95 

 

 

 

 

 

95 

5 

 

 

 

 

 

5 

Expozitii  lucrari 

 

 

 

 

Convorbiri,cantece 

si poezii patriotice, 

expozitii cu lucrari 

ale copiilor, dans 

popular 

Activitate 

culturala; 

Auditie 

muzicala; 

Desene; 

Material Ppt. 

6 “Copil ca tine sunt 

si eu” – proiect 

voluntariat 

95 5 Gr. mare A -

produse de igienă 

personala/ 

curatenie 

Gr. mare B -

Fotografii 

Cantitatea de 

produse donate 



scutece finet 20 
buc. 

Gr. mare C -

produse igienă -

sapun, pampers, 

aleze, Domestos, 

etc 

Gr. mijlocie -4 

lenjerii pat, 20 

caciulite nou-

nascuti 

Gr. Mica- produse 

de igiena 

personala/curatenie 

 

7  “ Saptamana 

fructelor si 

legumelor donate” 

- SNAC 

90 5  mere -50kg 

portocale-20 kg 

cartofi-90 kg 

ceapa -60kg 

morcovi-10 kg 

varza -80 kg 

ardei-5 kg 

alte produse ‚ 

 legume 

deshidratate pt 

supe-1 pachet , 

pate ficat -12 buc   

 

Cantitatea de 

fructe si legume 

donate; 

Fotografii 

8 „Bucuriile iernii” 

(jocuri de iarnă în 

aer liber) 

91 5 jocuri de iarnă în 

aer liber 

Plimbare în aer 

liber 

jocuri 

 

9 “Martie în 

sărbătoare “ 

( expoziţie de 

mărţişoare, felicitări 

de 1 martie, 8 martie  

) 

95 5 Activitate 

aplicativă 

Program artistic 

expoziţie de 

mărţişoare, 

felicitări, desene 

Desene, colaje 

Mărțișoare, 

felicitări 

Diplome mămici 
 



  

10 „Hristos a înviat!” 

(participare la slujba 

religioasă, 

activităţi practice pe 

această temă) 

 

 

 

90 5 participare la 

slujba religioasă, 

împărtășit 

 

 

Auditie 

muzicala; 

 

Desene;  

Ouă încondeiate 

Material Ppt. 

 

11 “9 mai-Europa, la 

mulţi ani!” 

(desene pe asfalt, 

jocuri în aer liber, 

concursuri) 

95 5 Expoziție lucrări 

Desene  

Concursuri  

 

Stegulețe 

Fotografii 

Desene; 

Material Ppt. 

 

12 „1 iunie-ziua 

tuturor copiilor” 

(cântece, poezii, 

jocuri distractive, 

concursuri pe 

tematică adecvată 

vârstei) 

 

„Poftiţi la 

carnaval!” 

(Serbare de sfârşit 

de an şcolar) 

 

95 5 Program artistic 

Desene pe asfalt 

Concursuri 

sportive 

 

 

 

Fotografii 

Baloane  

Diplome 

Ecusoane 

Măști petrecere 

Tocă absolvent 

 

13 Sunt curat, sunt 

sănătos! 

98 5 -piramida 

alimentelor 

Prezentări 

Power-Point 

despre 

alimentaţia 

sănătoasă a 

copilului şi 

influenţa ei 

asupra învăţării 

-Discutii cu 

asistentul 

 



medical scolar 

14 Lumea poveştilor 

- Ziua Educatiei 

98 5 -fotografii 

-concurs 

-carti de povesti 

scrise de elevi 

-planse cu scene 

din povesti 

cunoscute; 

 

15 Sunt român,român 

voinic! 

1Decembrie,Ziua 

Nationala a 

României 

 

97 5 -fotografii 

-stegulete 

 

realizarea unei 

miniexpozitii cu 

drapelele 

confectionate 

16 Colindăm, 

iarna! 

97 5 -desene, colaje, 

podoabe pentru     

pom 

-fotografii 

 

- Serbare scolara 

cu participarea 

parintilor 

 

17 Mişcare şi sănătate 97 5 -premierea echipei 

câştigătoare 

diplome pentru 

premierea 

echipei 

câştigătoare 

 

18 Prietenul meu, 

poliţistul 

97 5 -fotografii, 

desene 

prezentare 

Power -point-

semne de 

circulaţie, 

accidente; 

-afişe-semne de 

circulaţie 

-desene 

 

19 Mama, fiinţa cea 

mai dragă! 

97 5 -fotografii; 

-lucrări ale elevilor 

 

-expoziţie de 

mărţişoare şi 

felicitări 

 

20 Sunt prietenul 96 5 -fotografii -prezentare  



pădurii! power -point-
factori nocivi 

mediului; 

-materiale 

necesare 

ecologizării 

padurii  

-album foto 

-realizarea unui 

panou tematic 

 

21 Sunt cetătean 

european! 

97 5 -fotografii 

-stegulete 

-dialog 

interactiv; 

-prezentare 

materiale 

documentare 

-fotografii 

-stegulete 

realizate de 

elevi 

 

 

 

22. Copilăria,vârsta 

nemuritoare 

96 5 -fotografii 

 

-album foto 

-diplome 

 

 

23 Vine vacanţa 

mare! 

97 5 -fotografii 

-diplome 

-serbare de 

sfarsit de an 

scolar 

-album foto; 

-expoziţie de 

lucrari ale 

elevilor 

 

24 “Simfoniile 

toamnei” 

 

 

 

106 elevi 5 cadre 

didactice 

- compozitii 

plastice realizate in 

diferite tehnici; 

- natura în 

anotimpul de 

Decorarea 

spaţiului clasei; 

expoziţie de  

lucrari   plastice 

 

 



Septembrie ,2018 toamnă oglindită 
în opere 

literare,cântece şi 

picturi; 

 

25 Ziua internațională a 

educaţiei – 

“Educația-poartă 

spre suflet” 

 

Octombrie ,2018 

 

106 elevi 5 cadre 

didactice 

-prezentarea ppt 

„Buratino” 

-concurs "Cel mai 

bun recitator" 

-confecționare 

"Copacul 

educației" 

 

- expoziţie 

realizata cu  

- lucrările 

elevilor;   

- discuţii 

 

26.  

“1 Decembrie - Ziua - 

Naţională a  

României” 

 

Noiembrie  , 

2018 

106 elevi 5 cadre 

didactice 

-realizarea de 

portofolii ; 

-informarea 

elevilor privind 

Marea Unire; 

-expoziţii de 

drapeluri și hărți; 

 

Portofoliu; 

-expozitie de lucrari 

realizate de copii; 

 

 

27 “ Iată vine Moș 

Crăciun!” 

 

 

Decembrie,2018 

106 elevi 5 cadre 

didactice 

- activitate literar-

artistică prilejuită   

sărbătorilor de 

iarnă (colinde de 

Crăciun) 

 

desene, colaje, 

podoabe pentru     

pom,  album 

foto 

 

 

28 “Hai să dăm mână cu 

mănă!” 

 

 

 

 

Ianuarie ,2019 

106 elevi 5 cadre 

didactice 

-realizarea de 

portofolii ; 

-informarea 

elevilor privind 

Unirea 

Principatelor 

Romane; 

-expoziţii de 

drapeluri  si picturi 

cu tema istorica; 

Portofoliu; 

-expozitie cu lucrarile 

realizate de copii 

 

 



 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

„Cine ştie mai multe 

poveşti ” 

Februarie,2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Te iubesc, măicuţa 

mea!” 

 

 

Martie ,2019 

106 elevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 elevi 

5 cadre 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 cadre 

didactice 

-prezentarea 

poveștilor–ppt 

-concurs "Noi și 

poveștile" 

-dramatizare 

"Personajul 

preferat 

-respectarea 

regulilor stabilite 

-participarea la 

jocuri 

 

 

 

-confecționare de 

flori 

-lipire frunze 

presate 

-expoziţie de 

mărţişoare şi 

felicitări 

-realizarea de 

martișoare si 

felicitări; 

-organizarea unei 

expoziții; 

-creatii literare 

dedicate mamei; 

 

 

portofoliu 

-expozitie de lucrari -

realizate de copii 

premierea 

echipei 

câştigătoare 

  

 

 

 

 

 

 

Expoziţie 

tematică  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 “Ştim să circulăm 

corect?” 

Aprilie ,2019 

106 elevi 5 cadre 

didactice 

 

-prelucrarea 

normelor de 

circulaţie rutieră 

-dialog interactiv; 

-prezentare 

- expoziţie; 

- desenele 

copiilor; 

- discuţii 

 



 

 

3

4 
BUN VENIT !... 

 

96 4 panou 

demonstrativ 

în clase, 

portofoliul 

decorarea 

spaţiului 

clasei, 

evaluarea 

 

materiale 
documentare 

-demonstraţii 

practice 

 

32 “Europa,La mulţi 

ani!” 

 

 

Mai ,2019 

 

106 elevi 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5 cadre 

didactice 
 

 -desene ,,Europa 

în culori’’ 

-informaţii despre 

Europa 

-dialog interactiv; 

-prezentare 

materiale 

documentare 

-lucrări plastice 

,,Europa în 

culori’’ 

-album foto 

-expoziţie 

tematică cu 

desene si colaje 

-stegulețe 

 

 

33. „Bun rămas ,clasa 

I!” 

 

 

Iunie, 2019 

 

 

 

106 elevi 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5 cadre 

didactice 

-versuri, cantece, 

piese de teatru; 

- costume 

adecvate 

-prezentarea 

rezultatelor 

obtinute de elevii 

claselor 

pregatitoare pe 

parcursul anului 

scolar. 

- diplome 

recompense 

-serbarea 

 - fotografii 
 



clasei lucrărilor 
practice, 

diplome 

3

5 
ZIUA EDUCAŢIEI 

„VREAU SA FIU UN BUN 

CETĂŢEAN!”  
 

96 4 lista 

lecturilor 

suplimentare, 

articole 

despre rolul 

cărţii in viaţa 

şcolarului 

expoziţie, 

desenele 

copiilor, 

discuţii 

 

3

6 
1 DECEMBRIE-ZIUA 

ROMÂNIEI 

„100 DE ANI DE UNIRE”  

95 4 portofolii, 

expoziţie cu 

lucrările 

elevilor, 

prezentare 

Power –point 

postere – 

expoziţie, 

diplome 

 

3

7 
..EMINESCU, MEREU 

EMINESCU!” 

95 4 panou 

demonstrativ 

în clase, 

portofoliul 

clasei,chestio

nare de 

feedback 

album foto, 

diplome 

 

3

8 
EDUCAŢIA SANITARĂ, 

EDUCAŢIE PENTRU VIAŢĂ 

 

95 4 concurs de 

postere, 

prezentare 

Power -

point-, afişe- 

album foto, 

expoziţie 

tematică, 

diplomeEXT

RASCOLAR

E 

 

3

9 
COMUNITATEA MEA 

 

95 4 jocuri, colaje, 

chestionare 

copii, poze, 

expozitie, 

dialog 

evaluativ 

număr de 

măști 

număr de 

costumații 

realizate  

banner    



4
0 
 MĂRŢIŞOARUL, SIMBOLUL 

REÎNNOIRII 

 

95 4 fotografii, 
afișe,planșe, 

postere, 

pliante 

numar de 
felicitari 

numar de 

planse cu 

desene 

 

4

2 
LUNA PĂDURII 

PĂDUREA – ADĂPOST 

PENTRU ANIMALE  
 

95 4 broșuri, fișe, 

postere, 

chestionare 

de feedback 

album foto, 

expoziţie 

tematică, 

diplomeEXT

RASCOLAR

E 

 

 

4

3 
ZIUA PRIETENIEI 95 4 expoziţie cu 

lucrările 

elevilor, 

prezentare 

Power –point 

postere – 

expoziţie, 

diplome 

 

 

4

4 
ZIUA PĂMÂNTULUI 

 

95 4 jocuri, colaje, 

chestionare 

copii, poze, 

expozitie, 

dialog 

evaluative, 

chestionare 

de feedback 

banner    

album foto, 

expoziţie 

tematică, 

diplomeEXT

RASCOLAR

E 

 

 

4

5 
PENTRU UN BUN ÎNCEPUT... 

 

125 5 panou 

demonstrativ 

în clase, 

portofoliul 

clasei 

decorarea 

spaţiului 

clasei, 

evaluarea 

lucrărilor 

practice, 

diplome 

 

4

6 
ZIUA EDUCAŢIEI 

„NE JUCĂM ŞI ÎNVĂŢĂM”  
 

125 5 lista 

lecturilor 

suplimentare, 

articole 

expoziţie, 

desenele 

copiilor, 

discuţii 



despre rolul 
cărţii in viaţa 

şcolarului 

 

4

7 
1 DECEMBRIE-ZIUA 

ROMÂNIEI 

„LEGENDA TRICOLORULUI”  

125 5 portofolii, 

expoziţie cu 

lucrările 

elevilor, 

prezentare 

Power –point 

postere – 

expoziţie, 

diplome 

 

 

4

8 
ZIUA INTERNAŢIONALĂ A 

DREPTURILOR OMULUI 

„AM DREPTURI, DAR ŞI 

ÎNDATORIRI” 

125 5 panou 

demonstrativ 

în clase, 

portofoliul 

clasei,chestio

nare de 

feedback 

album foto, 

diplome 

 

4

9 
EDUCAŢIA RUTIERĂ, 

EDUCAŢIE PENTRU VIAŢĂ 

 

125 5 concurs de 

postere, 

prezentare 

Power -

point-semne 

de circulaţie, 

accidente, 

afişe-semne 

de circulaţie 

album foto, 

expoziţie 

tematică, 

diplomeEXT

RASCOLAR

E 

 

5

0 
PROTECŢIA CIVILĂ 

 

125 5 jocuri, colaje, 

chestionare 

copii, poze, 

expozitie, 

dialog 

evaluativ 

număr de 

măști 

număr de 

costumații 

realizate  

banner    

5

1 
PRIMĂVARĂ CU ALAI DE 

MĂRŢIŞOARE 

 

125 5 fotografii, 

afișe,planșe, 

postere, 

pliante 

numar de 

felicitari 

numar de 

planse cu 

desene 

 



5
2 

LUNA PĂDURII 

PĂDUREA – ADĂPOST 

PENTRU ANIMALE  
 

125 5 broșuri, fișe, 
postere, 

chestionare 

de feedback 

album foto, 
expoziţie 

tematică, 

diplomeEXT

RASCOLAR

E 

 

 

5

3 
EUROPA  - CASA NOASTRĂ 

 

125 5 expoziţie cu 

lucrările 

elevilor, 

prezentare 

Power –point 

postere – 

expoziţie, 

diplome 

 

5

4 
ZIUA MEDIULUI 

AŞA DA...AŞA NU! 

 

125 5 jocuri, colaje, 

chestionare 

copii, poze, 

expozitie, 

dialog 

evaluative, 

chestionare 

de feedback 

banner    

album foto, 

expoziţie 

tematică, 

diplomeEXT

RASCOLAR

E 

 

 

5

5 

Analiza activitatii Comisiei 

dirigintilor claselor a V-a 

in anul scolar 2017-

2018.Stabilirea 

programului de activitate 

pe semestrul I,anul scolar 

2018-2019. 

 5 Raportul 

privind 

activitatea 

Comisiei 

dirigintilor 

claselor a V-

a,anul scolar 

2017-2018. 

Calitatea 

programului 

de activitate 

stabilit pentru  

semestrul 

I,2018-2019. 

 

5

6 

Succesul si insuccesul 

scolar.Masuri de diminuare 

a esecului scolar. 

 10 Testele de 

evaluare 

initiala la 

Limba 

Romana si la 

Matematica. 

Material 

theoretic 

privind 

Realizarea 

programului 

cu masuri 

remediale. 



Succesul si 
insuccesul 

scolar. 

5

7 

,,MAREA UNIRE prin 

ochi de copil’’. 

30 5 Portofolii  

ale 

elevilor.Expo

zitie de 

desene 

Diplome,pre

mii,mentiuni 

5

8 

,,Deschide usa-crestine’’. 35 5 Program de 

colinde si 

obiceiuri de 

iarna la 

romani. 

Calitatea 

interpretarilo

r musicale si 

a piesei de 

teatru 

prezentata. 

5

9 

,,24 ianuarie 1859-moment 

de referinta in istoria 

poporului roman’’. 

30 5 Expozitie cu 

portofoliile 

elevilor. 

Diplome,foto

grafii. 

6

0

. 

,,La multi ani,iubita 

mama’’. 

30 5 Portofolii ale 

elevilor,progr

am 

artistic,eseuri

, desene. 

Diplome 

,premii,menti

uni. 

6

1 

9 MAI-zi cu multiple 

semnificatii istorice. 

30 5 Material 

teoretic 

informativ,de

sene si 

material 

epublicitare, 

prezentare 

Power point. 

Premii.diplo

me, CD. 
 

6

2 

“ Martisor pentru mama”-

Expozitie si concurs de 

confectionat martisoare  

 

26 5 26 de lucrari Martisoare, 

felicitari 

obiecte 

confectionate 

de elevi 

 

6

3 
„Sarbatorile pascale la 

romani”-prezentare de 

26 5 5 portofolii 

7 referate 

Portofolii si 

referate 



portofolii,referate,etc. 

6

4 
„Ziua Uniunii Europene”-

Concurs 

20 5 Se folosesc 

informatii 

din 

manualele de 

geografie si 

istorie . 

Participa 

echipaje ale 

elevilor din 

clasele a VII 

a 

 

Punctajele 

obtinute, 

clasamentul , 

etc. 

6

5 
Analiza activităţii 

Comisiei metodice a 

diriginţilor cls.a-VII-a –

an scolar 2017-2018. 

Prezentarea programului de 

activităţi pe sem. I-2018-2019. 

 

 

- 4 

cadre 

didac

tice 

- - Analiza 

S.W.O.T. 

privind  

activitatea 

comisiei 

metodice a 

diriginţilor 

cls. a-VII-a. 

 

6

6

. 

Monitorizarea absentelor 

pe luna septembrie. 

Dezbatere :,,Colaborarea 

dintre scoala si familie in 

vederea pregatirii elevilor 

pt. Evaluarea Nationala,, 

Analiza rezultatelor la 

testele initiale. 

- 4 

cadre 

didac

tice 

Tabele cu 

rezultatele la 

testele 

initiale; 

proces 

verbal. 

Imbunatatire

a rezultatelor 

elevilor la 

disciplinele 

de examen. 

6

7 

,,Alegeri potrivite”-tema 

comuna pentru ora de 

Consiliere si orientare. 

 

 

 

114 

elevi 

4 

cadre 

didac

tice 

114 

chestionare si 

fise de lucru 

Dobandirea 

abilitatilor de 

luare a 

deciziilor. 

 

6  114 4 Portofolii, Dezvoltarea 



8 ,,Romania centenara ’’- 

activitate dedicata 

Centenarului Marii 

Uniri. 

elevi cadre 
didac

tice 

fotografii capacităţilor 
cognitive,  

stabilirea de 

analogii, 

corelări şi 

sistematizări 

între 

evenimentele 

menţionate; 

 

6

9 
,,Modalitati de prevenire 

a esecului scolar si a 

devierilor 

comportamentale. - masa 

rotunda pe baza unui 

referat. 

 

20 

elevi,re

prezent

anti ai 

claselo

r a 

VIII-a. 

4 

cadre 

didac

tice, 

psiho

logul 

scola

r. 

Materiale 

informative;p

roces verbal. 

Identificarea 

cauzelor 

esecului 

scolar 

7

0 

Analiza activitatii Comisiei 

dirigintilor claselor a VIII-

a pe semestrul  I. 

Stabilirea programu-lui de 

activitate pe semestrul al 

II-lea 

- 4cadr

e 

didac

tice 

- - Analiza 

S.W.O.T. 

privind  

activitatea 

comisiei 

metodice a 

diriginţilor 

pe sem I. 

7

1 

,,Optiuni si motivatii 

scolare si profesionale’’-

chestionar adresat elevilor. 

Diseminarea rezultatelor ; 

cãi de urmat si mijloace de 

actiune. 

Elevii 

cls. A 

VIII-a-

114 

elevi 

4cadr

e 

didac

tice 

Rezultatele 

chestionarelo

r; proces 

verbal. 

Cunoasterea 

numarului de 

elevi pentru 

fiecare 

dinr=tre 

liceele din 

oras. 

7

2

. 

Dezbatere: 

,,Colaborarea dintre scoala 

si familie , in vederea 

pregatirii elevilor pentru 

- 4cadr

e 

didac

tice 

Procese vb 

ale sedintelor 

cu parintii. 

Informarea 

corecta a 

parintilor cu 

privire la 

 



Evaluarea Nationala’’ E.N. si 
admiterea in 

liceu. 

7

3 

,,Saptamana portilor 

deschise’’ 

114 

elevi 

4+ 10 

cadre 

didac

tice 

de la 

liceel

e 

vizita

te 

Proces e 

verbale, 

fotografii. 

Cunoasterea 

de catre elevi 

a ofertelor  

educationale 

ale liceelor 

din oras. 

7

4

. 

,,Intre ambitie si aspiratie 114 

elevi 

4cadr

e 

didac

tice 

Diplome, 

distinctii 

Numarul 

premiilor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
f) Structura populatiei scolare in functie de religie 

 

NR.CRT RELIGIA 

Ortodoxa Catolica Adventista Penticostala Reformata Martorii lui Iehova 

1. 1004  1    

 
 
 
 

g) Structura educaţională a părinţilor elevilor din Şcoala Gimnaziala „Aurel Vlaicu” - Feteşti 
 

Nr. crt. Fără studii Ciclul primar Ciclul gimnazial Şcoală profesionala Liceu Şcoala postliceala Studii superioare 

2014-2015 0 16 148 395 879 301 429 

2015-2016 0 10 130 350 900 289 470 

2016-2017 0 12 128 341 880 273 486 

2017-2018 0 14 142 380 902 260 502 

2018-2019 0 0 11 0 353 0 795 

 

h) Parteneriate 

 
 

 

 

PARTENERIATE LA NIVELUL SCOLII (2018-2019) 
 

Nr. 

crt. 

Unitatea şcolară Denumirea activităţilor Puncte tari Puncte slabe Indicatori de rezultat (număr de elevi şi 

cadre didactice implicate,procente 

centralizare chestionare /fişe/lucrari, 

expozitii, etc.) 

 

 

 

1. 

 

 

SCOALA 

GIMNAZIALA ,,AUREL 
VLAICU” FETESTI 

Concurs interjudețean 

“Magia numerelor și a 

literelor” – ediția a XI-a 

 

Participarea unui număr 

mare de elevi și cadre 

didactice ; stimularea 

elevilor prin premii 

Interesul scăzut al unor 

cadre didactice în 

implicarea derulării unor 

proiecte educative 

87 cadre didactice 

146 elevi 

Fise înscriere concurs 

Acord de parteneriat 



Diplome 
Premii 

 

 

 

2. 

 

SCOALA 
GIMNAZIALA ,,AUREL 

VLAICU” FETESTI 

Concurs national 

,, FOTO-MAGIA” 

ediția a IV-a 

 

 

 

Participarea cu interes a 

copiilor ; realizarea unor 

fotografii deosebite, 

organizarea expoziției cu 

lucrările primite. 

Interesul scăzut al unor 

cadre didactice în 

implicarea derulării unor 

proiecte educative ; 

participanți puțini din alte 

județe 

60 cadre didactice 

250 elevi 

Fise înscriere concurs 

Acord de parteneriat 

Diplome 

 

 

 

 

3. 

 

SCOALA 

GIMNAZIALA ,,AUREL 

VLAICU” FETESTI 

Concurs  national 

“ Primar pentru 

o zi” 

 

Dezvoltarea gândirii 

democratice 

 

Interes scăzut față de tema 

proiectului 

22 cadre didactice 

75 elevi 

Fise înscriere concurs 

Acord de parteneriat 

Diplome 

4.  

SCOALA 
GIMNAZIALA ,,AUREL 

VLAICU” FETESTI 

Parteneriat 

Asociația Națională pentru 

Copii și Adulți ci Autism 

din România – Centrul de zi 

”Lucia” 

Îmbunătățirea vieții copiilor 

cu dezabilități ; 

menținerea și integrarea 

școlară și socială 

Lipsa solidarității cadre didactice și 

elevii unității de învățământ, 

fotografii, 

diplome 

5.  

SCOALA 

GIMNAZIALA ,,AUREL 

VLAICU” FETESTI 

 

Parteneriat 

”Școala și biserica” 

Educația elevilor pe baza 

principiilor moralei creștine 

- cadre didactice și 

elevii unității de învățământ, 

fotografii 

6.  

SCOALA 
GIMNAZIALA ,,AUREL 

VLAICU” FETESTI 

 

Implementarea Proiectului 

Educațional ”Îmbunătățirea 

strategiilor de inovație și 

creativitate în 

managementul organizației 

școlare” 

Dezvoltarea competențelor 

profesionale, creșterea 

șanselor de reușită în 

carieră 

- cadre didactice și 

elevii unității de învățământ, 

fotografii 

7. SCOALA 

GIMNAZIALA ,,AUREL 

VLAICU” FETESTI 

 
 

Protocol de colaborare  

”Copiii și ABC-ul 

circulației” 

Consolidarea noțiunilor 

elementare de comportare a 

copiilor pe stradă 

- cadre didactice și 

elevii unității de învățământ, 

fotografii 

8.  SCOALA 
GIMNAZIALA ,,AUREL 

VLAICU” FETESTI 

 

Parteneriat Educațional  

Școală-Familie-Comunitate 

Comunicarea cu părinții și 

autoritățile locale în vederea 

reducerii comportamentelor 

marginale 

Interes scăzut față de tema 

parteneriatului 

cadre didactice și 

elevii unității de învățământ, 

fotografii 

9.  SCOALA 

GIMNAZIALA ,,AUREL 

VLAICU” FETESTI 

Parteneriat – Proiectul 

județean ” Un Noel plein de 

Colaborarea dintre aplicant 

și parteneri în scopul 

- cadre didactice, 

elevi ai claselor primare și 



 surprises ” 
 

organizării și desfășurării 
activităților 

gimnaziale din unității de 
învățământ, 

diplome 

10. SCOALA 

GIMNAZIALA ,,AUREL 
VLAICU” FETESTI 

 

Parteneriat – Concursul  

” Primăvară – culoare și 

candoare ” 

 

Colaborarea dintre aplicant 

și parteneri în scopul 

organizării și desfășurării 

activităților 

- cadre didactice, 

elevi ai claselor primare și 

gimnaziale din unității de 

învățământ, 

diplome 

11.  SCOALA 

GIMNAZIALA ,,AUREL 

VLAICU” FETESTI 

 

Parteneriat – Proiectul – 

concurs de grafică pe 

computer și colaje  ” 

Fantezie decorativă ” 

 

Colaborarea dintre aplicant 

și parteneri în scopul 

organizării și desfășurării 

activităților 

- cadre didactice, 

elevi ai claselor primare și 

gimnaziale din unității de 

învățământ, 

diplome 

12. SCOALA 

GIMNAZIALA ,,AUREL 
VLAICU” FETESTI 

 

Parteneriat – Proiectul  ” 

Delta Dunării, paradisul 

florei și faunei ” 

 

Colaborarea dintre aplicant 

și parteneri în scopul 

organizării și desfășurării 

activităților 

- cadre didactice, 

elevi ai claselor primare și 

gimnaziale din unității de 

învățământ, 

diplome 

13. SCOALA 

GIMNAZIALA ,,AUREL 

VLAICU” FETESTI 

 

Protocol de colaborare – 

Primăria Municipiului 

Fetești 

 

Colaborarea dintre aplicant 

și parteneri în scopul 

organizării și desfășurării 

activităților 

- cadre didactice, 

preșcolari din unității de învățământ, 

 

14. SCOALA 

GIMNAZIALA ,,AUREL 
VLAICU” FETESTI 

 

Protocol de colaborare – 

CCD Teleorman 

 

Colaborarea dintre aplicant 

și parteneri în scopul 

organizării și desfășurării 

activităților de formare 

continuă ”CRED, FSE prin 

Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020  

- cadre didactice 

din unității de învățământ 

 

 

 

15. 

 

SCOALA 

GIMNAZIALA ,,AUREL 

VLAICU” FETESTI 

Concursul Revistei de 

Matematică din Ialomița 

2018-2019 

Participarea cu interes a 

copiilor 

 

- 5 cadre didactice 

8 elevi 

Fise înscriere concurs 

Acord de parteneriat 

Diplome 

 

16. 

 

SCOALA 
GIMNAZIALA ,,AUREL 

VLAICU” FETESTI 

Parteneriat – Cabinet 

Medical Școlar 

2018-2019 

Promovarea unui stil de 

viață sănătos 

 

- cadre didactice și 

elevii unității de învățământ 

 



 
 

17. 

 
 

SCOALA 

GIMNAZIALA ,,AUREL 
VLAICU” FETESTI 

Parteneriat Casa Municipală 
de Cultură Fetești – Muzeul 

Municipal ” Anghel 

Saligny” Fetești 

 

Desfășurarea unor activități 
instructiv-educative, 

schimburi de experiență, 

concursuri tematice, 

spectacole. 

- cadre didactice și 
elevii unității de învățământ, 

fotografii 

 

18. 

 

SCOALA 
GIMNAZIALA ,,AUREL 

VLAICU” FETESTI 

Parteneriat – Spitalul 

Municipal ”Anghel 

Saligny” Fetești 

Cunoașterea și respectarea 

regulilor de igienă 

individuală și colectivă, 

prevenirea îmbolnăvirilor și 

menținerea sănătății 

Nerespectarea regulilor 

elementare de igienă 

1 cadru didactic 

21 elevi 

Parinti 

Cadre medicale 

 

19. 

 

SCOALA 

GIMNAZIALA ,,AUREL 

VLAICU” FETESTI 

 

Contract de Asocierea – 

Consiliul Județean Ialomița 

 

 

Existenta unui protocol de 

colaborare în vederea 

realizării Concursului 

Regional Interdisciplinar ” 

Magia Numerelor și a 

Literelor ” 

 

- cadre didactice 

elevi participanți 

Acord de parteneriat 

Diplome 

Premii 

 

20. 

 

SCOALA 
GIMNAZIALA ,,AUREL 

VLAICU” FETESTI 

Proiect de parteneriat 

instituțional  în domeniul 

incluziunii sociale ” Inimă 

de copil ” 

 

 

Participarea cu interes a 

copiilor ; sensibilizarea 

tuturor participanților la 

proiect 

Implicarea mai multor 

factori de decizie din 

comunitate 

cadre didactice 

elevi participanți 

Acord de parteneriat 

Diplome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROIECTE EDUCATIVE 2018-2019 

Nr. 

crt. 

Proiectul Perioada 

desfăşurării 

Activităţi 

derulate 

Participanţi Parteneri Rezultate obţinute 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Proiectul 

Educativ 

Interjudețean 

” FOTO-

MAGIA” 

 

 

 

 

Octombrie 

2018-mai 

2019 

 

 

 

 

-elaborarea 

documentaţiei 

 

 

 

 

- elevi din 

învățământul 

primar și 

gimnazial; 

cadre 

didactice 

coordonatoare 

 

I.Ș.J. Ialomița 

CCD Ialomița 

Primăria 

Fetești, 

Casa de 

Cultură 

Fetești, 

Radio Orion 

Fetești 

 

 

 

 

 

-Implicarea cadrelor didactice în organizarea unor activități 

extracurriculare, atragerea elevilor în activități cu caracter cultural – 

artistic, 

Expoziție cu lucrărilr primite. 

 

 

 

2. 

 

Proiect de 

parteneriat 

instituțional  în 

domeniul 

incluziunii 

sociale ” Inimă 

de copil ” 

 

 

 

Noiembrie  

2018-iunie  

2019 

- Dărnicia 

toamnei; 

- Dă-mi mâna 

prietene, de 

Crăciun”; 

- Ce miros au 

meseriile; 

- Prietenii 

iepurașului, 

etc. 

- elevi din 

învățământul 

primar și 

gimnazial; 

cadre 

didactice 

coordonatoare 

 

I.Ș.J. Ialomița 

Casa de 

Cultură 

Fetești, 

Centrul 

”Lucia” 

Fetești, 

Biserica ” 

Sfânta 

Treime”, 

Biserica 

”Sfântul 

Nicolae” 

 

 

 

- formarea unei atitudini pozitive față de copiii diagnosticați cu 

autism. 

3. Proiect de 

voluntariat și 

dezvoltare 

05-09.11. 

2018 

- lansarea 

proiectului; 

- stabilirea 

- elevi din 

învățământul 

primar și 

I.Ș.J. Ialomița 

CCD 

Ialomița, 

- responsabilizarea elevilor și a părinților în respectarea valorilor de 

întrajutorare și sprijin pentru comunitate 



 

 

emoțională 
” Copil ca tine 

sunt și eu ” 

calendarului 
acțiunilor de 

voluntariat;  

- derularea 

activităților 

proiectului. 

gimnazial; 
cadre 

didactice 

coordonatoare

, părinți, 

secția de 

pediatrie a 

Spitalului 

Municipal 

Fetești 

Primăria 
Fetești, Poliția 

Fetești, Radio 

Orion 

 

4.  Proiect 

educativ 

”Portul popular 

de ieri și azi- 

România 100” 

2018-2019 - portul 

popular ieri și 

azi în 

România; 

- prezentarea 

istoriei portului 

popular; 

- realizarea 

unui album 

foto. 

- elevi din 

învățământul 

gimnazial; 

cadre 

didactice 

coordonatoare 

I.Ș.J. Ialomița 

 

- promovarea artei fotografice ca mijloc de cunoaștere a portului 

popular 

5.  Proiect 

Educațional – 

Programul 

Internațional 

LeAf ” Să 

învățăm despre 

natură” 

Februarie – 

iunie 2019 

- să ne 

cunoaștem 

proiectul; 

- pădurea în 

literatură; 

- cunoașterea 

pădurii; 

- am devenit 

prietenii 

naturii. 

învățământul 

gimnazial; 

cadre 

didactice 

coordonatoare 

I.Ș.J. Ialomița 

 

- ieșiri recreative în spațiul parcurilor din localitate, 

Dezvoltarea unor atitudini favorabile între om și natură. 

6. Proiect Școlar 

”Reciclăm cu 

folos pentru un 

mediu sănătos” 

Aprilie-

iunie 2019 

SOS natura!; 

Iepurașul 

aduce jucării; 

 

- elevi din 

învățământul 

primar; cadre 

didactice 

coordonatoare 

 - deprinderi de separare a deșeurilor menajere, păstrarea curățeniei în 

locurile publice. 



 

VI. RESURSE MATERIALE 

 

 
destinate desfaşurării procesului de ȋnvatămant în       Şcoala Gimnaziala „Aurel Vlaicu ” Feteşti are în dotare două cladiri 

care se află : 

Săli de clasă : 

Local A : 16 

Local B : 9 

  Cabinet: 1(consiliere şcolară) 

  Laboratoare: 4 ( fizica, biologie, chimie, informatică) 

  Ateliere: 1 

Baza sportivă:  

 Sala de educaţie fizica : 1 

 Terenuri de fotbal şi handbal ( campus Liceul Teoretic “ Carol I ” Fetești ) 

  Bibliotecă cu 14854 volume  

  Muzeu de memorie locală 

  Departament de cercetare şi documentare 

  Cameră de protocol 

  Sală depozitare „ Corn și Lapte ” dotată cu frigidere conform legislației în vigoare 

  Televizor color, retroproiector, xerox 3, laminator, video -proiectoare, tabla magnetica, flipchart,  aparat de spiralat. 

  Nr. calculatoare : 24 

  Mobilier nou şi modern pentru toate clasele 

  Internet  - prin ROMTELECOM 

                - prin RCS-RDS 

 Activitatea de secretariat se realizează cu aparatură performantă: 

 Copiatoare 

 Imprimante  

 Fax  

 Calculatoare conectate la Internet 

           Utilităţi:  

 Lumina electrică 

 Apă curentă şi canalizare  

 Încălzire centrală 

 Centrală  telefonică 



 

 

                                                                              
              

 

 

 

                                                                                                  
 
 

 



                                                                                                          
 

 

                                                                                   

                                                                                                            
                                                                                                          

  

 
 



VII. RESURSE FINANCIARE 

  
2016  

 

 Bugetul local – Primăria Municipiului Fetești : 

 Cheltuieli de personal: 3.525.600 lei – salarii, viramente aferente fondului de salarii; 

 Cheltuieli materiale: 291.960 lei:  

 

 Autofinanțare:  - 6938 lei.  

 2017 

 

 Bugetul local – Primăria Municipiului Fetești : 

 Cheltuieli de personal: 4.212.008 lei – salarii, viramente aferente fondului de salarii; 

 Cheltuieli materiale: 294.204 lei 

 Autofinanțare: - 17.103 lei 

 

2018: 

1. Buget de stat:  

 Cheltuieli de personal – salarii, examene, deplasări, dobânzi, vouchere, sume  

                                       handicap – 4.835.464 lei. 

 

 2.  Buget local – total 480.674 lei: 

 

 Cheltuieli de personal – salarii, vouchere – 209.794 lei; 

 Cheltuieli materiale  - 219.194 lei; 

 Asistență socială  CES – 29.108 lei; 

 Alte cheltuieli – 22.578 lei. 

 

  3.  Autofinanțate – 14.200 lei: 

 

 Donații, sponsorizări – 7.500 lei; 

 Premii CJ – 6.700 lei. 

 

 



 

2019: 

1. Buget de stat:  

 Cheltuieli de personal – salarii, examene, deplasări, dobânzi, vouchere, fond  

                                       handicap – 5.671.515  lei. 

 

 2.  Buget local – total 492.331 lei: 

 

 Cheltuieli de personal – salarii, vouchere, deplasări – 251.198 lei; 

 Cheltuieli materiale  - 218.841 lei; 

 Asistență socială  CES – 25.420 lei; 

 Burse –528 lei. 

 

  3.  Autofinanțate – 7.500 lei: 

 

 Donații, sponsorizări – 2.500 lei; 

 Premii CJ – 5.000 lei. 



                                                    VIII. ORGANIGRAMA ŞCOLII GIMNAZIALE ,,AUREL VLAICU” - FETEŞTI  
 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN IALOMITA
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COMISIA PENTRU 
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CALITATII

DIRECTOR

DIRECTOR ADJUNCT
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CONSILIUL PENTRU 
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IX. OFERTA CURRICULARĂ  PENTRU ANUL ȘCOLAR  2018-2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al şcolii, pe baza propunerilor consiliului profesoral, al evaluarii 

resurselor umane şi materiale de care dispune şcoala, a condiţiilor concrete locale precum şi a intereselor –

optiunilor părinţilor, a realizat „oferta curriculară” ce constituie elementul cheie al proiectului şcolii care 

permite punerea ȋn aplicare a autonomiei instituţionale la nivelul deciziei curriculare şi diferenţierea 

parcursurilor de invăţare. 

  

 

1. DESCRIEREA FINALITĂŢILOR PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL:  

             

A.  Finalităţile învăţământului primar: 

 Asigurarea educaţiei elementare pentru toţi copiii; 

 Formarea personalităţii copilului, respectând nivelul şi ritmul său de dezvoltare;  

 Înzestrarea copilului cu acele cunoştinţe, capacităţi şi aptitudini care să permită 

abordarea cu succes a învăţământului gimnazial. 

 

B. Finalităţile învăţământului gimnazial: 
 

 Asigurarea pentru toţi elevii a unui volum de cunoştinţe şi a unui standard  de educaţie 

care să le permită să abordeze cu succes învăţământul liceal şi profesional; 

 Formarea la elevi a capacităţii de a comunica eficient în situaţii reale, folosind limba 

 română, limbile străine şi diverse limbaje de specialitate; 

 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de adaptare şi integrare în comunitate; 

 Asigurarea unei orientări şcolare şi profesionale optime , în raport cu aspiraţiile şi  

aptitudinile elevilor; 

 Formarea capacităţilor şi a motivaţiilor necesare învăţării în condiţiile unei societăţi în 

schimbare. 

 

      2. OBIECTIVE GENERALE: 

 Continuarea tradiţiei pe care şcoala o are ( promovabilitate bună la Evaluarea Nationala 

în ultimii ani  şi premii la concursurile şcolare ) ca promoţiile actuale şi viitoare prin 

rezultatele  ce le vor obţine să menţină şcoala în topul şcolilor foarte bune din judeţ; 

 Îmbogăţirea bazei materiale a şcolii prin resurse publice şi private locale , care vor fi 

puse în mişcare prin conştientizarea faptului că şcoala este un bun al întregii comunităţi 

locale şi că pentru copii lor drumul şcolii înseamnă drumul vieţii; 

 Dezvoltarea activităţilor extraşcolare educative; concursuri pe diferite teme, spectacole 

artistice prezentate la diferite evenimente, editarea în continuare a revistei şcolare, 

concursuri sportive. 

 

2. METODOLOGIA OPŢIUNII: 

     Cadrele didactice aleg din lista oferită de M.E.N. spre consultare sau propun propriul lor opţional. Fiecare 

ofertă va preciza: denumirea opţionalului, durata şi o listă de conţinuturi. 



  Important este ca o ofertă globală făcută elevului să cuprindă dublul de ore faţă de posibilitatea acestuia de 

a opta. Vor fi informaţi şi consultaţi elevii şi părinţii elevilor atât la nivelul fiecărei clase cât şi la nivel de 

şcoală. 

     Realizarea unor pliante pentru informarea exactă a elevilor şi părinţilor privind curriculum la decizia 

şcolii. 

 

 

 

3. CALENDARUL OFERTEI CURRICULARE  A ŞCOLII: 

 

 

      Stabilirea ofertei curriculare  de către Consiliul profesoral al unității de învățământ    

                                           

                                                                                                                          ianuarie 2018 

 

      Aprobarea ofertei curriculare de Consiliul de administraţie al şcolii     

                                                                                     februarie 2018  

 

  Afişarea listei cu disciplinele opţionale şi difuzarea pliantelor pe această temă elevilor şi părinţilor 

                      

                                                                                                                               februarie  2018 

 

         Depunerea la secretariatul şcolii  a opţiunilor elevilor   

 

                                            martie 2018 

 

 

 

 

 Reforma curriculară permite unităţilor şcolare să-şi conceapă circa o treime din curriculum-ul aplicat 

în funcţie de nevoile specifice  şi resursele disponibile. În acest context obligaţia fiecărei şcoli este de a 

realiza o ofertă  educaţională  şi curriculară personalizată. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

X. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN  

AL UNITATII SCOLARE 

 

 ANALIZA MEDIULUI 

 

Implementarea unei strategii coerente impune analiza ansamblului de factori interni şi externi care 

influenţează activitatea Şcolii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Fetesti. 

 

 
  INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV 

 

a)  Titulatura oficială a şcolii: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,AUREL VLAICU’’ FETEȘTI 

b)  Adresa: str. Calarasi, nr. 532 

c)   Scurt istoric al şcolii: 

 
 Şcoala Gimnaziala  „Aurel Vlaicu” Fetesti a luat fiinţă în anul 1920 şi a funcţionat într-o clădire a 

fostului depozit C.F.R  Feteşti. 

 În anul 1925 s-a construit un nou local pe terenul C.F.R., căruia i se adaugă o anexă in anul 1938. 

 În anul şcolar 1935 -1936 a existat şi o clasă specială cu 29 adulţi pentru completarea studiilor , acest 

an fiind primul în care şcoala a dat o serie de absolvenţi cu 7 clase. 

 În anul şcolar 1940 -1941 , şcoala este frecventată de către un număr de 370 de elevi. 

 În 1948 – 1949 ia fiinţă un mic internat şcolar . 

 Începând cu anul şcolar 1948 – 1949 se introduce un nou sistem de învăţământ : 

 învăţământ preşcolar 

 învăţământ elementar – 2 cicluri 

1. clasele I – IV (vârsta de 7 – 11 ani) 

2. clasele V – VII (12 – 14 ani) 

 pentru învăţământul mediu – durata de 4 ani 

          După Reforma invăţământului din 3 august 1948, Şcoala din Feteşti–Gară s-a numit  

„ Şcoala elementară cu durata de 7 ani ”. 

Numărul mare de elevi, răspândirea nefastă a copiilor în spaţii improprii desfăsurării unui proces de 

învăţământ corespunzător, precum şi înfiinţarea Liceului Teoretic în 1953, care a funcţionat împreună cu 

şcoala elementară, au determinat construcţia unui local nou de şcoala, care se va inaugura în toamna anului 

1959 (azi Şcoala Gimnaziala ,,Aurel Vlaicu”). 

Localul construit în 1959 avea 18 săli de clasă, 2 laboratoare, bibliotecă, sală pentru materialele sportive. 

În 1969, septembrie, din şcoala noastră au plecat două rânduri de clase de la clasa I până la clasa a VIII-

a, formându-se Şcoala Generală Nr. 8. 

În 1976 se înfiinţează Şcoala Generală Nr.9. 



    Datorită exploziei demografice, în 1981 se construieşte un corp nou de şcoală, cu 9 clase, 2 laboratoare, 

bibliotecă, mărind astfel capacitatea şcolii care a funcţionat până în anul 1990 cu clasele I – X. 

Din 1990 până în anul 2004 am funcţionat cu clasele I – VIII cu denumirea „ Şcoala Generală Nr.7 – 

Feteşti. 

Din 2004 instituţia noastră s-a numit a avut denumirea de „ Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 7 „Aurel 

Vlaicu”- Feteşti ”, iar din 2012  a devenit Școala Gimnazială “ Aurel Vlaicu ” Fetești. Această unitate de 

învăţământ a devenit şcoală reprezentativă în anul 1998 a județului Ialomița. 

 

a) Resurse umane: 

 

Elevi 

- Numărul de elevi şcolarizaţi: 1247 incluzând și preșcolar; 

- Rata abandonului: nu există; 

- Numărul de clase: 26 de primar, 21 de gimnaziu și  6  de gradinită; 

Personalul şcolii 

- Didactic:   6 de educatori, 26 de invatatori, 35 de profesori:  titulari,  suplinitori; 

- Personal didactic auxiliar: 5; 

- Nedidactic: 13; 

- Ponderea cadrelor în vârstă: sub 30 de ani – 14, peste 30 de ani – 54; 

- Managementul unităţii este asigurat de director, director adjunct si coordonator pentru programe și   

  activitati educative școlare și extrașcolare; 

- Consiliul de Administratie are în componență 13 membrii. 

 

 Numarul claselor este de 53; 

 Există 6 grupe la ciclul  preprimar, 26 de clase la învăţământ primar şi 21 de clase învăţământ 

gimnazial; 

 Spaţiul şcolar pentru 2 schimburi cu încarcare maximă; 

 Starea clădirilor : localul A - foarte bună ,  localul B – bună, gradinita-buna; 

 Nivelul de dotare :  bun; 

 24 de săli de clasă, 4 laboaratoare, 1 cabinet de consiliere psiho-pedagogică, un cabinet CEAC, un 

muzeu de memorie locală, o sala de protocol , o sala de festivităţi, sală de depozitare a cornului şi a 

laptelui; 

          INFORMATII DE TIP CALITATIV: 

 

 Ambianţa din unitatea şcolară este placută şi propice activitaţii intelectuale ; 

 

 Relaţii de colegialitate , respect reciproc şi spirit de echipă;  

 

 Veniturile familiilor majoritaţii elevilor sunt medii , şi anual acordăm un numar de aproximativ 50 de 
burse sociale; 

 

 Comunicare buna între conducerea şcolii şi personalul angajat; 

 

 Managementul unitaţii şcolare este asigurat de director , director adjunct, consilier pentru activitaţi 

educative şi extracurriculare; 

 

 Interesul părinţilor pentru educaţia copiilor este destul de crescut; 

 



 Din totalul de 57 cadre didactice, 1 este debutant, 7 cadre au examenul de definitivat, 3 au gradul II 

şi 46 au gradul I , restul fiind înscrişi pentru obţinerea gradelor didactice;  

 

 Instrumente manageriale folosite : Consiliul de Administraţie , Consiliul profesoral, Consiliul 

Consultativ al elevilor, Comisii metodice si alte Comisii de acordare a burselor , Consiliul pentru 

Curriculum  etc; 

 

Cunoaşterea grupului de interese: 

Mediul de provenienţă a elevilor: elevii provin din familii cu pregătire superioară şi medie. 
 

Calitatea personalului didactic: calificat 100% şi cu performanţe notabile în activitatea 

didactică. 

 

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. 

 

Asigurarea bazei logistice pentru desfăşurarea activităţilor curriculare şi extracurriculare 
 

Grup mare de profesori formatori, influenţe educative/didactice de ultimă oră, benefice 

pentru elevi. 

 

Atitudine pozitivă faţă de educaţia oferită de şcoală. 
 

Implicarea în diagnoza şi prognoza managerială a tuturor factorilor de decizie. 

 

Răspunsuri pozitive faţă de provocările societăţii, în concordanţă cu spiritul reformei. 
 

Obţinerea a 100% promovabilitate a Evaluarii Nationale şi 100% a examenului de admitere în lic 

 

ANALIZA COMPLEXA A COMUNITATII : 
 

 Municipiul Feteşti este situat pe cursul inferior al Dunarii şi are o suprafaţă de 1438 ha; 

 Populaţia municipiului Feteşti la ultimul recensământ era de 33.184 locuitori din care 4,7% rromi; 

  În ultimii ani a scăzut ponderea populaţiei ocupate astfel : elevi şi studenţi 27% ; salarizaţi – 26% ; 

pensionari 20% ; şomeri şi alte situaţii 27 %. 

  Activitatea economică a orasului s-a diminuat ; intreprinderi mari au fost înlocuite cu inteprinderi 

mici şi mijlocii iar noi specializări apar în peisajul economic al localităţii. 

 

 

 CULTURA ORGANIZAҬIONALA  

 
 Cultura organizaţională a Şcolii Gimnaziale ,,Aurel Vlaicu” Feteşti va fi flexibilă , mulată 

permanent pe realitate , orientată spre dezvoltare, caracterizandu-se printr-un ansamblu de trăsături având ca 

valori dominante cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, ataşament faţă 

de profesie, entuziasm şi dorinţa de afirmare.Sunt însă şi cazuri de individualism, competiţie, rutină, 

conservatorism şi automulţumire.  

   În cadrul organizaţiei şcolare se desfăşoară două activităţi de bază aflate într-o permanentă 

interdependenţă, distingându-se în acelaşi timp prin caracteristicile fiecăreia: activitatea managerial-

administrativă şi activitatea pedagogică-educaţională susţinute de reglementări normative de ordin 



extern, emise de instituţii în drept precum Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării, Inspectoratele judeţene.  

     Setul de reglementări interne reprezintă detalieri şi personalizări la nivel local a documentelor externe 

şi sunt produse ale managerilor sau a angajaţilor însărcinaţi cu emiterea acestora: Consiliul de Administraţie 

şi Consiliul Profesoral, Consiliul Elevilor, reprezentanţi care susţin în cadrul unităţii şcolare normele 

stipulate. Normele şi regulile sunt importante în organizarea eficientă a unei instituţii, ele coordonează, 

atenţionează şi reglementează comportamentul oamenilor în cadrul instituţiei şi chiar în afara acesteia.  

   Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesaţi şi prin 

respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului de Ordine Interioară sunt cuprinse norme privind activitatea 

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

 

În cadrul culturii organizaţionale a şcolii , cultura cadrelor didactice  este diversificată în : 

 subcultura  învăţătorilor;  

 subcultura profesorilor . 

 În subcultura  învăţătorilor trebuie să fie dominante urmatoarele valori : iubirea faţă de copii, 

ataşamentul profesional, cooperare şi competiţie, respect reciproc. 

 În subcultura profesorilor , centrată pe specialitatea curriculară , se remarcă urmatoarele valori: 

cooperare, ataşament profesional, respect reciproc, spiritul critic deschis, creativitate, respectarea 

adevărului . 

 

 În cadrul culturii elevilor se va urmări confirmarea acesteia prin rezultate foarte bune înregistrate la 

sfârşitul anului şcolar , promovabilitate peste 95%, ponderea mare a elevilor cu rezultate foarte bune, o 

frecvenţă redusă a abaterilor de la regulamentul şcolar, premii şi menţiuni obţinute la olimpiade şi 

concursuri şcolare . 

 

Cultura organizaţională se remarcă prin numeroasele activităţi susţinute pe întregul an şcolar : 

 

 deschiderea – închiderea festivă a fiecarui an şcolar ; 

 serbările şcolare cu prilejul Sărbătorilor de Crăciun , Zilei de 8 Martie , Zilei Naţionale a României , 

Zilei Copilului ; 

 acordarea de cadouri cu prilejul sărbătorilor de Crăciun , Zilei Copilului; 

 Serbarea Abecedarului ; 

 premierea elevilor care au obţinut rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină , acelor cu rezultate 

notabile la olimpiadele şcolare , întreceri sportive ; 

 organizarea de întreceri sportive, vizite, excursii, expediţii, şezători, seri cultural-distractive ; 

 expoziţii de desene ; 

 organizatori de concursuri şi olimpiade – faza locală, zonală, judeţeană, naţională ; 

 excursii întreprinse la nivelul claselor şi al şcolii ; 

 participarea la proiecte educaţionale. 

 

  În ceea ce priveşte climatul organizaţional, putem afirma că este un climat deschis, caracterizat prin 

dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.  

Directorul şcolii colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de sugestiile acestora şi ia 

decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii. Toate aceste aspecte se reflectă 

pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. 

 

   De asemenea, performanţele ce vor fi obţinute de elevii noştri constituie rezultatul unui climat caracterizat 

prin relaţii psiho-sociale de colaborare , prietenie , printr-un grad de motivare , mobilizare şi coeziune mai 

mare a cadrelor didactice care va duce la o stare de satisfacţie a muncii . 

 

       Factorii care influenţează existenţa acestui climat sunt :  

 numarul mare de cadre didactice ; 

 majoritatea cadrelor sunt de vârste apropiate ; 

 omogenitatea pregătirii profesionale (majoritatea) cadrele didactice au gradul didactic ; 



 se va urmării ancorarea la nou şi evitarea rutinei ; 

 mediul fizic şi condiţiile materiale ce vor fi create de conducere ; 

 strategii şi modalităţi de acţiune care vor fi clare şi eficiente ; 

 ataşamentul cadrelor didactice faţă de profesie ; 

 Regulamentul de Ordine Interioară cuprinde norme privind atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor 

didactice. 

 

   Organizaţia noastra reprezintă “unitatea de bază a sistemului de  învăţământ ” care are drept funcţie 

principală formarea-dezvoltarea personalităţii elevului in cadrul unui proces de instruire specializat la 

nivelul unei activităţi didactic / educative cu obiective specifice . 

 În felul acesta putem ajuta şcoala să se adapteze nevoilor specifice ale elevilor , ale societăţii ,  in 

general . 

 

 Consider că şcoala trebuie să aibă o deschidere mai mare către comunitatea locală , să atragă spre ea 

familiile elevilor , să răspundă nevoilor , individuale ale elevului , necesitaţile personalului ei precum şi 

schimbările cu care se confruntă comunitatea . 

 

 

 

 Relaţii dintre diferite categorii de personal 
 

 

 

 În relaţia director – profesori, profesori – profesori: 

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

şefilor de arii curriculare. Se acceptă propunerile şi iniţiativele profesorilor; 

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

atmosferă propice desfăşurării procesului instructiv – educativ. 

 

 În relaţia director–personal didactic auxiliar, personal nedidactic, profesori, învățători: 

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

- Consiliul de administraţie apreciază contribuţia personalului şi o stimulează; 

- Colaborarea profesori – personal administrativ asigură realizarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea 

întregii activităţi didactice. 

 

 În relaţia şcoală – părinţi: 

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

Asociația “ Parteneri pentru viitor !” asociație a părinţilor din şcoală, care se implică în organizarea şi buna 

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

bunului mers al vieţii şcolii. 

 

 În relaţia Consiliul de administraţie – Consiliul elevilor: 

- Consiliul elevilor este antrenat în rezolvarea problemelor referitoare la respectarea Regulamentului de 

ordine interioară, organizarea unor activităţi extraşcolare cu caracter sportiv, cultural-artistic şi distractiv, 

asigurarea în mediul elevilor a unui climat de colegialitate şi prietenie. 

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactic. 

 

 

 

 

 

 



               Relaţia şcolii cu comunitatea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentant 

comunitate 

 

Rol 

Program de 

colaborare / 

protocol de 

parteneriat/ 

activitate de 

sprijin 

 

Nivel de 

implicare 

 

Probleme identificate 

Părinţii a) sprijină unitatea de învăţământ în 

activitatea de consiliere şi de orientare 

socio-profesională a elevilor; 

b) sprijină unitatea de învăţământ în 

organizarea şi desfăşurarea unor 

activităţi extraşcolare; 

c) are iniţiative şi se implică în 

îmbunătăţirea condiţiilor de studiu 

pentru elevii clasei; 

d) atrage persoane fizice sau juridice 

care, prin contribuţii financiare sau 

materiale, susţin programe de 

modernizare a activităţii educative şi a 

bazei materiale din clasă şi din şcoală. 

e) sprijină conducerea unităţii de 

învăţământ în întreţinerea, 

dezvoltarea şi modernizarea bazei 

materiale a clasei şi a unităţii de înv. 

Acord de 

parteneriat între 

şcoală, părinţi şi 

elevi 

Bun 1) Nu toţi părinţii se implică 

în colaborarea cu şcoala: 

2) Nevoia de îmbunătăţire a 

pregătirii psihopedagogice a 

părinţilor;  

3) Necesitatea organizării ca 

asociaţie a CRP. 

4) nevoia unei mai bune 

informări/cunoaşteri ţi a unei 

participări mai active în viaţa 

şcolii; 

Consiliul local - Finanţarea cheltuielilor de personal 

şi de întreţinere; 

Susţinerea programelor de dezvoltare; 

Susţinerea activităţilor 

extracurriculare 

Consultări şi 

activităţi de 

sprijin pe baza 

hotărârilor CL 

Bun Necesitatea asanării zonei 

adiacente şcolii (localuri în 

acre se servesc băuturi 

alcoolice); 

Nevoi suplimentare de 

întreţinere a bazei materiale; 

Primăria Propune proiecte de hotărâri CL şi 

urmăreşte aplicarea acestora; 

Partener în proiecte de colaborarea şi 

dezvoltare;  

Pregătirea în 

comun a 

bugetului anual; 

 - stabilirea 

nevoilor de 

investiţii şi 

reparaţii, dotări 

Bun Necesitatea asanării zonei 

adiacente şcolii (localuri în 

acre se servesc băuturi 

alcoolice); 

Nevoi suplimentare de 

întreţinere a bazei materiale; 

ONG-uri  Sprijin în susţinerea activităţii de 

performanţă, în organizarea de 

activităţi extraccuriculare; 

Punte de legătură între şcoală şi 

comunitate  

Premii acordate 

elevilor; 

Finanţarea part. 

la conc.şi comp. 

Bun Găsirea altor ONG-uri care 

să se implice în dezvoltarea 

şcolii 

Reprezentant 

al comunităţii 

în consiliul de 

administraţie 

Ţine legătura cu CL  susţine 

proiectele de 

dezvoltare a 

şcolii în CL 

Bun  

Reprezentant 

al părinţilor în 

consiliul de 

administraţie 

Ţine legătura cu CRP susţine 

proiectele de 

dezvoltare a 

şcolii în CRP 

Foarte 

bun 
 



 

1.    ANALIZA P.E.S.T.E. 
 

 

 

               În anul  şcolar 2018 – 2019, procesul instructiv - educativ, respectiv întreaga 

activitate din unitatea noastră, a fost organizată şi s-a desfăşurat în funcție de prevederile 

legislative mai sus menționate. 

      Au fost continuate acțiunile de reformă a învățământului, atât în domeniul conținutului,  

cât  şi  în cel de influențare pozitivă al compartimentului didactic al educatoarelor, 

învățătoarelor şi profesorilor, în direcțiile legate de încurajarea acestora de a încerca şi aplica 

idei  noi în îmbunătățirea modalităților de cunoaştere a copiilor, în special prin observarea 

individuală a acestora, în schimbarea atitudinii față de copil, în creşterea disponibilităților de 

a  lucra cu părinții. 

             Din punct de vedere economic, se constată la nivel național, pe seama crizei 

economice,creşterea ratei şomajului pe fondul orientării tinerilor cu preponderență spre 

liceele teoretice şi nu spre liceele tehnologice, deşi cererea de locuri de muncă în domeniul 

tehnologic depăşeşte oferta. 

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

unitaților de învățământ, intresul agenților economici în acordarea de sponsorizări sau 

donații pentru şcoli este în continuare scăzut. 

             Din punct de vedere social, implicarea părinților în procesul instructiv-educativ este o 

problemă secundară, grija principală fiind asigurarea hranei copiilor.  Efectul acestor factori 

economici  poate  fi  extrem de grav,  de  la  dezinteres şi absenteism ridicat, până la 

abandonul şcolar. 

      O altă  problemă socială este tendința  mass-mediei de a prezenta ca regulă aspectele 

negative, cu efecte negative pe termen lung, şcoala trebuie să facă eforturi  pentru a înlătura 

sau atenua aceste efecte. 

              În ceea ce priveşte tehnologicul, pe plan național şi mondial, se  constată un accent 

pus pe tehnologia informației şi comunicării. Şcoala nu are un număr suficient de 

calculatoare: s-a implementat programul AeL, au existat 10 calculatoare, în cabinetul de 

informatică, iar clasele, având în medie 25-30 elevi, nu au putut beneficia de predare şi 

evaluare interactivă optimă. Pe perioada vacanței de vară, laboratorul de informatică a fost 

dotat cu încă 9 calculatoare funcționale. 

              Preocupările în  domeniul  ecologic, din  grija față de generațiile  viitoare, au în 

vedere reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. 

În acest sens  şcoala noastră  a participat la programe de educație civică şi ecologică inițiate 

de cadrele didactice sau de partenerii sociali ( Eco Școala ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ANALIZA S.W.O.T 
  

Mediul intern este format din totalitatea resurselor materiale şi umane existente la momentul elaborării 

strategiei , dar şi  a celorlalte resurse : cultura  organizaţională , competenţe , etc.  

Clasificarea acestor factori a fost făcută astfel : 

 Puncte tari ale organizaţiei (S) 

 Puncte slabe (W) 

Pentru stabilirea strategiei este necesară analiza S.W.O.T care face legătura între factorii externi ( 

oportunităţi , ameninţări ) şi factorii interni (puncte tari şi puncte slabe). 

S-a realizat analiza SWOT pentru aspecte:Curriculum,Resurse umane,Resurse materiale,Relatii 

comunitare si de parteniat. 

 

I. CURRICULUM 

PUNCTE TARI 

 

 Şcoala dispune de documente curriculare 

oficiale: planuri-cadru, programe şcolare, 

metodologii de aplicare a programelor, ghiduri şi 

standarde de evaluare. 

 Curriculum la decizia şcolii diversificat,care 

ţine cont  de dorinţele eleviilor, baza materiala şi 

încadrare ; 

 Preocupari în direcţia predării cunoştinţelor 

prin introducerea softului educaţional ; 

Surse informaţionale bogate : manuale , auxiliare 

didactice, bibliotecă, internet, televiziune prin 

cablu; Promovarea strategiilor moderne în abordarea 

actului învăţării 

Număr mare de elevi participanţi şi premiaţi la 

concursurile şi olimpiadele naţionale 

Preocuparea permanentă a personalului şcolii 

pentru diminuarea abandonului şcolar, 

absenteismului şi a indisciplinei şcolare prin 

implicare în programe educaţionale 

PUNCTE SLABE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Activităţi metodice, mai ales cele la consilier 

şi orientare, cu accent pe urmărirea aspectelor de ordin 

teoretic şi axate prea puţin pe exemple de bună practică’ 

 

Un număr redus de cadre didactice folosesc 

mijloacele media la orele de curs 

OPORTUNITATI 

 

 Majoritatea părinţilor colaborează cu 

cadrele didactice în vederea procurării de auxiliare . 

 Oferta mare de auxiliare didactice permite o 

selecţie riguroasă în vederea achiziţionării. 

Creşterea exigenţei părinţilor faţă de serviciile pe 

care le oferă şcoala, disponibilitatea acestora la 

colaborare. Interesul în creştere al elevilor faţă de 

 tehnologia informaţiei 

AMENINTARI 

 

 Nu toţi elevii au posibilitatea să-ţi procure 

auxiliare şcolare. 

 Starea fizică precară a manualelor la unele 

obiecte. 

 Numarul calculatoarelor insuficient nu permite 

realizarea tuturor solicitarilor. 
 Programe şcolare încărcate şi uneori neadecvate 

exigenţelor de formare la nivel  European.  
 Diminuarea interesului la învăţătură al elevilor 

claselor a VIII-a pentru disciplinele necuprinse la 

Evaluarea Nationala. 

II. RESURSE UMANE 

               PUNCTE  TARI 

 Personal didactic titular calificat, majoritatea 

cu gradul didactic I. 

 Personal didactic calificat 100%. 

 Personal didactic auxiliar bine pregatit la toate 

compartimentele; 

                     PUNCTE SLABE 

 

 

 

 

 



  Prezenţa unui profesor psihopedagog în scoala. 
 Personal nedidactic constiincios si disciplinat; 
 Existenţa coeziunii de grup la nivelul org. șc.; 

Relatiile interpersonale(profesor-elev,director-cadre 

didactice, profesor 

profesor(invatator),profesor(invatator)-parinte 

existente favorizeaza crearea unui climat 

favorabil,deschis,stimulativ.  
    Bună cultură organizaţională caracterizată prin 

păstrarea unor tradiţii specifice: 

Cadre didactice perfecţionate prin stagiile de formare în 

problematica reformei: abilitare curriculară, evaluare, 

inteligenţe multiple, negocierea conflictelor; 

Atitudine pozitivă a cadrului didactic faţă 

de elev şi procesul de învăţământ; 

Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor 

didactice, există comisii constituite pe diverse probleme 

precum şi o bună coordonare a acestora. 

Respectarea criteriului continuităţii pe post şi la clasă, 

inclusiv pentru cadrele didactice suplinitoare, acolo unde 

este posibil 

Toţi elevii de gimnaziu sunt iniţiaţi în operarea pe 

calculator, în cadrul disciplinelor opţionale, cu profesor 

calificat 

 Elevi dotaţi pentru activitatea de performanţă; 

 Cadrele didactice au abilităţi în domeniul IT şi 

preocupări pentru predarea lecţiilor asistată pe 

calculator. 

 

 Conservatorism în utilizarea metodelor 

activ-participative de predare-învăţare-evaluare la 

ciclul gimnazial; 

 Slaba motivare a cadrelor didactice datorita 

salariilor mici. 

Insuficienta participare la cursuri de formare si de 

perfectionare a unor cadre didactice datorita 

accesului la aceste cursuri prin achitarea unor taxe 

si a costurilor de deplasare . 

Exagerarea din partea unor cadre didactice 

privind cerinţele /pretenţiile în raport cu prestatia 

elevilor. 

Nerespectarea graficului de serviciu pe 

paliere şi a serviciului pe şcoală de către unele 

cadre didactice 

Inerţia unor cadre didactice în acceptarea 

noului şi, în special, în regândirea relaţiei 

profesor – elev. 

 

                       OPORTUNITĂŢI 

 Părinţi care solicită şi manifestă interes pentru o 

pregătire de calitate; 

 Număr mare de solicitări de înmatriculare din 

alte sectoare ale municipiului; 

Existenţa programelor de formare a cadrelor didactice, 

propuse de M.E.C.T.S., universităţi şi CCD, inclusiv 

programele europene 

Accesul la informaţie prin extinderea reţelei de internet 

Participarea la programe şi proiecte locale şi naţionale. 

 Instit. unui cadru de monit. A perform. șc. în unitate. 

Programe de pregătire specială pentru olimpiade şi 

concursuri pentru elevii capabili de performanţă şcolară; 

                       AMENINŢĂRI 

 

    Creşterea numărului de elevi proveniţi din familii 

monoparentale sau din familii emigrate în ţările UE; 

Activitatea birocratică prin întocmiri de 

situaţii, rapoarte, statistici etc. în ritm alert. 

Motivarea/stimularea slabă a cadrelor 

didactice prin politicile salariale curente. 

Tendinţa generală a elevilor de a învăţa mai 

puţin, dar de a obţine note bune cu efort minim. 

Statutul social marginalizat al cadrelor 

didactice; 

 

III. RESURSE MATERIALE  



                         PUNCTE TARI 

 Şcoala dispune de un local reabilitat, spaţios, 

amenajat cu toate utilităţile necesare si un local in stare 

buna de functionare. 

 Şcoala deţine autorizaţie de funcţionare; 

 Baza materială bună în continuă modernizare; 

 Realizarea de venituri extrabugetare din închirieri 

de spaţii; 

 Şcoala dispune de o bază didactică bună, înnoita 

permanent prin eforturi proprii, de manuale, auxiliare 

didactice, parascolare; 

 Conectarea la Internet si la televiziune prin cablu; 

Menţinerea stării de funcţionare prin activităţi de 

întreţinere şi reparaţii periodice. 

Existenţa sălii de sport, o bună oportunitate pentru 

desf. în condiţii optime a orelor de ed.fizică şi sport. 

Susţinerea şcolii de către autorităţile locale şi interesul 

acestora pentru asig. cond. fav.proc. instructive-educativ. 

Existenţa bibliotecii şcolare cu o bogată ofertă de 

literatură pedagogică şi metodică de actualitate (peste 

14000 de volume);Atragerea de fonduri şi 

îmbunătăţirea bazei materiale. 

Existenţa spaţiilor şcolare dotate conform normativelor 

în vigoare; 

Existenţa laboratoarelor funcţionale pentru anumite 

discipline: informatică, fizică şi chimie, biologie, precum 

şi a unui cabinet de asistenţă psihopedagogică;

Tâmplărie PVC-protecţie termică şi fonică; 

Gestionarea adecvată a contribuţiei benevole a 

părinţilor pentru investiţii în şcoală, premieri, activităţi 

extraşcolare 

Condiţii igienico-sanitare propice desfăşurării proc. ed. 

Spaţiu adecvat ptr. distrib. a laptelui şi cornului. 

                        PUNCTE SLABE 

 

 

 

 

 Lipsa unei evidenţe si a unui control în vederea 

recuperării pagubelor realizate de către elevi; 

 Unele cadre didactice nu îşi asumă 

responsabilitatea gestionării şi întreţinerii bunurilor 

din sala de clasă; 

 Numarul insuficient de calculatoare nu permite 

accesul tuturor elevilor la acestea, în acelașii timp. 
 Dotarea incompletă a laboratoarelor; 
 Uzura morală şi fizică a unor dotări din 

laboratoarele şi cabinetele şcolii; 

 Lipsa unui proiect cu finanţare externă; 
 Numărul mic al agenţilor economici prosperi 

care să fie interesaţi de sprijinirea şcolilor. 
 

 

                     

                          OPORTUNITĂŢI 

 Descentralizarea finanţării şi autonomia 

instituţională permit o gestionare mai eficientă a 

fondurilor; 

 Sprijin din partea Asociației de părinți pentru 

rezolvarea problemelor materiale curente;  

 Solicitările de închiriere a spaţiilor şcolare în 

condiţii avantajoase pentru şcoală; 

 Alocarea de catre Primarie a fondurilor 

financiare necesare în vederea asigurării de condiţii 

materiale decente; 

 

                       

                            AMENINTARI 

 

 Fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu 

valutele de referinţă afecteaza contractile de 

achiziţii pe termen mediu si lung; 

 Bugetul limitat al comunităţii locale faţă de 

nevoile şcolii. 
 Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 

conduce la uzura morală a echipamentelor existente. 

 

 

IV.RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT 

                          PUNCTE TARI 

 Colaborarea cu Primaria, Politia municipului  

Fetesti, Politia comunitara, Inspectoratul Teritorial de 

Muncă, Grupul de pompieri, Oficiu pentru protectia 

consumatorului. 

 Colaborare bună cu preoţii Bisericii Sf.Treime 

                          PUNCTE SLABE 

 

 

Inexistenta unor parteneriate viabile cu agentii 
economici. 

Existenţa şi proliferarea unui mediu 



 Fetesti. 
 Colaborare buna cu Galeriile Lumina Fetesti. 

 Relaţii de parteneriat cu Asociația de Părinţi. 

 Colaborare buna cu reprezentantii comunitatii  

locale. 

 Participarea la programe şi proiecte locale şi  
naţionale. 
 Încrederea comunităţii locale în calitatea  

procesului de învăţământ desfăşurat în această unitate 

scolara. 
 Posibilitatea efectuării unui număr mare de 

 activităţi extraşcolare. 
 Folosirea site-ului şcolii ca mijloc de 

informare privitor la oferta şcolară. 

 

negativ al educaţiei informale, care 

promovează valori contrare celor ale şcolii 

Prezentarea unor reportaje şi emisiuni la 

TV care afectează imaginea învăţământului in 

ansamblu. 

 

                        OPORTUNITĂŢI 

 Paletă largă de oferte pentru proiectele de 

parteneriat; 

 Lobby din partea părinţilor privind realizările şi 

performanţele şcolii; 

 Deshiderea spre colaborare a instituţiilor şi 

organizaţiilor din comunitatea locală. 

 

                          AMENINŢĂRI 

 

 Perceperea eronată de către o parte a 

comunităţii a problematicii  vaste din activitatea 

şcolii. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

XI. ŢINTE  STRATEGICE 

 
 
 
 

1. Cresterea nivelului de performanta a elevilor prin implementarea unui 

curiculum centrat pe dezvoltarea competentelor- cheie prin participarea la 

competitii, concursuri si olimpiade scolare. 

 

2. Optimizarea reformei manageriale in toate domeniile majore pe baza valorilor 

promovate de scoala, a unui sistem flexibil de circulatie a informatiei si a unei 

mari deschideri spre colaborarea cu partenerii educationali. 

 

 

3. Stimularea dezvoltarii personale si profesionale a personalului scolii. 

 

4. Promovarea imaginii scolii in contextul climatului concurential actual. 



XII. PLANURI  OPERAȚIONALE  ANUALE 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



PLANURI  OPERAŢIONALE 

  

Pentru atingerea ţintelor strategice , respectând  opţiunile strategice vom elabora anual următoarele planuri şi programe operaţionale. 

 

1.  Creşterea  nivelului  de  performanţă  a  elevilor  prin  implementarea  unui  curriculum  centrat  pe dezvoltarea 

competenţelor-cheie şi prin participarea la competiţii, concursuri şi olimpiade şcolare 

 
1.1. Folosirea metodelor activ –participative şi alternative  de predare - învăţare – evaluare 

 

 
Activitatea 

 
Obiective 

 

Resurse umane 

şi materiale 

 
Termene 

 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Aplicarea la ore  a 
metodelor activ - 

participative şi 

alternative de predare 

– învăţare - evaluare 

- să se dezvolte capacităţile şi competenţele 
cognitive generale şi speciale deschise creativităţii; 

- să se formeze deprinderile, strategiile şi 

capacităţile de aplicare a cunoştinţelor ştiinţifice în 

practica socială; 

- să se dezvolte aptitudinile estetice creatoare şi să 

se integreze în orice activitate umană; 

- conducerea şcolii; 
- cadrele didactice; 

- elevii. 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Cadre didactice 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
din scoala 

- 30 % din ore se 
vor desfăşura 

folosind metode 

activ – participative 

şi alternative 

Realizarea lecţiilor 
folosind mijloacele 

media şi îndrumarea 

elevilor pentru folosirea 

mijloacelor media în 

pregătirea portofoliilor 

- creşterea atractivităţii lecţiilor 
- formarea deprinderilor de a folosi mijloacele 

media pentru pregătirea şcolară 

- cadre didactice 
- elevii 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Georgescu Elena 
Stefan Elena 

- 25 % din lecţiile 
de la gimnaziu şi 

10% din cele de la 

clasele primare se 

vor desfăşura 

folosind mijloacele 

media 

Proiectarea lecţiilor 
cu accentul pus pe 

abordarea 

conţinuturilor 

învăţării din 

perspectiva 

transcurriculară 

- să se elaboreze strategiile didactice optime; 
- să se elaboreze instrumentele de evaluare; 

- să fie dezbătute în comisiile metodice tipuri de 

proiecte didactice. 

- cadrele didactice; 
- conducerea şcolii; 

- şefii de catedră; 

- proiectele, 

planurile sau 

schiţele didactice. 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Cadre didactice - calitatea 
conţinutului 

proiectului, planului 

sau schiţei didactice. 

 
 

 
 

1.2. Selectarea, pregătirea personalizată şi participarea elevilor la competiţii, concursuri şi olimpiade şcolare 



 

 
Activitatea 

 
Obiective 

Resurse umane 

şi 

materiale 

 
Termene 

 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Participarea elevilor 
la concursurile 

şcolare, competiţii şi 

concursuri sportive, 

olimpiade etc. 

- să se selecteze elevii cu rezultate deosebite în 
vederea participării  la concursuri, competiţii etc.; 

- să se obţină rezultate foarte bune la concursuri, 

olimpiade, competiţii atât la nivel local şi judeţean 

cât şi la nivel naţional (premii, diplome etc.). 

- cadrele didactice; 
- elevii; 

- Consiliul de 

Administraţie; 

- materiale 

didactice; 

- fonduri speciale în 

vederea 

recompensării atât 

a îndrumătorului 
cât şi a celor 

îndrumaţi. 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Cadre didactice 
implicate 

- obţinerea a cel 
puţin 20  premii şi 

menţiuni la fazele 

jud.ale olimpiad. 

- obţinerea unui 
premiu  la faza jud. la 
conc. sportive 
- cel puţin 500 de 

participări la toate 

conc., competiţiile şi 

olimpiadele şcolare 

Selectarea elevilor 
capabili de 

performanţă 

- să motiveze elevii pentru participarea lor la 
concursuri şi olimpiade şcolare 
- realizarea unei baze de date cu elevii capabili de 

performanţă 

- responsabilii 
comisiilor metodice 

01.11. 2018 Cadre didactice 
implicate 

- pentru fiecare 
disciplină să fie 

selectaţi 5 elevi 

capabili de perf. 
Realizarea 
graficelor de pregătire 

pentru susţinerea 

performanţei şcolare 

- planificarea activităţilor de pregătire să fie 
cunoscută de elevi 

- să se lucreze unitar pe discipline cu elevii 

selecţionaţi; 

- responsabilii 
comisiilor metodice 

- laboratoare şi săli 

de clasa 

01.11. 2018 Cadre didactice 
implicate 

- să existe cel puţin 
câte un cad.didactic 

la fiecare disciplină 

care efectuează 

pregătire cu elevii 

Analiza diagnostică 
a rezultatelor şcolare 

pe clase sau ciclu 

şcolar (primar sau 

gimnazial). 

- să se ţină evidenţa progreselor sau regreselor 
elevilor; 

- să se analizeze şi să se găsească cauzele acestora; 

- să se stimuleze elevii capabili de performanţe 

şcolare. 

- cadre didactice; 
- Consiliul de 

Administraţie; 

- conducerea şcolii; 

- elevii. 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

 
Cadre didactice 
implicate 

- rezultatele şcolare 
la învăţătură pe 

cicluri de 

învăţământ şi clase 

Încurajarea elevilor 
cu înclinaţii artistice 

şi abilităţi practice. 

- să se descopere elevii cu înclinaţii artistice şi 
abilităţi practice; 

- să fie selectaţi şi îndrumaţi de cadrele didactice 
specializate în vederea obţinerii de performanţe 

superioare; 

- să fie orientaţi spre liceele de profil elevii cu 

aptitudini artistice şi abilităţi practice. 

- conducerea şcolii; 
- cadrele didactice; 

- elevii; 
- instrumente 

muzicale; 

- echipament 

sportiv; 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Cadre didactice 
implicate 

- numărul de elevi 
cu aptitudini şi 

abilităţi artistice sau 
plastice; 

- performanţele atinse 

de aceşti elevi. 

 

 

1.3. Desfăşurarea unor sesiuni de comunicări  şi referate ale elevilor 



 

 
Activitatea 

 
Obiective 

Resurse umane 

şi 

materiale 

 
Termene 

 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Desfăşurarea unor 
sesiuni de comunicări 

ale elevilor şi cadrelor 

didactice, pe temă dată, 

la diferite discipline. 

- stimularea interesului elevilor pentru anumite 
domenii; 

- dezvoltarea curiozităţii de a cerceta, investiga şi 

de a prezenta propriile interpretări. 

- cadre didactice; 
- elevi; 

- comunitatea 

locală. 

01.05.2018  
Responsabilii 
comisiilor metodice 

- desfăşurarea a cel 
puţin unei activităţi 

de acest fel la 

nivelul ariei 

curriculare 

Participarea la 
concursurile şcolare 

cuprinse în Calendarul 

Activităţilor Educative 

Naţionale 

- selectarea elevilor cu rezultate deosebite în 
vederea participării la concursuri, competiţii; 

- obţinerea de rezultate cât mai bune. 

- cadre didactice, 
elevi, materiale 

didactice; 

- fonduri speciale în 
vederea 

recompensări 

elevilor. 

Conform 
Calendarului 

Activităţilor 

Educative 

Naţionale 

 
Cadre 

didactice 

implicate 

- 50 de  elevi 
participanţi; 

- 25 de  premii, 

diplome, cupe 

obţinute; 

 

 

1.4.  Aplicarea de către cadrele didactice a metodelor activ – participative şi alternative în activităţile de predare – învăţare – evaluare 

însuşite  la cursurile de formare continuă 

 
Activitatea 

 
Obiect

ive 

Resurse umane 

şi 

materiale 

 
Termene 

 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Creşterea 
eficienţei 
actului didactic 
prin folosirea 
mijloacelor 
moderne  şi alternative 

- creşterea atractivităţii orelor desfăşurate 
- dezvoltarea capacităţii elevilor de a 

folosi mijloace moderne de lucru 

individual 

- creşterea eficienţei şi valorii evaluării 

- elevi 

- cadre didactice 

- portofolii 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Conducerea unității de 
învățământ 
 

- folosirea unei 
metode alternative de 
evaluare de către 
fiecare cadru didactic 
la fiecare 
clasă 

Efectuarea unor 

 inspecţii la ore de 

către conducerea 

şcolii şi / sau 

profesorii 

metodişti  şcolari 

- îndrumarea cadrelor didactice debutante 
- îndrumarea cadrelor didactice care au 

inspecţii curente 

- înlăturarea unor aspecte  negative 

- conducerea şcolii 

- cadre didactice 
Semestrial Conducerea 

unității de 

învățământ 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

- existenţa graficului 
de asistenţă la ore 

- realizarea minim a 

unei asistenţe la oră 

pentru fiecare cadru 

didactic 

 
 

1.5. Motivarea financiară a elevilor şi personalului didactic care obţine rezultate deosebite la concursuri şi olimpiade 
 



 
Activitatea 

 
                        Obiective 

Resurse umane 

şi 

materiale 

 
Termene 

 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Recompensarea 
elevilor şi personalului 

şcolii pentru  merite 

deosebite. 

- să fie alocate fonduri special destinate 
recompensării elevilor şi cadrelor didactice 

- să fie anunţat cuantumul acestor prime şi criteriile 

de acordare; 

- să se continue colaborarea cu Asociaţia de părinţi 

- cadrele didactice; 
- personalul 

administrativ 

auxiliar; 

- fonduri speciale 
destinate premierii 

elevilor  şi person. 

şcolii cu merite şi 

perf. deosebite. 

15.06.2019 Conducerea 

unității de 

învățământ 

Contabil 

- premierea a cel 
puţin 10 elevi şi 10 

membrii ai 

personalului şcolii 

 

Anunţarea criteriilor 
de acordare a gradaţiilor 

de merit şi susţinerea 

personalului şcolii 

pentru obţinerea lor 

- să se facă cunoscute metodologia de acordare a 
gradaţiilor de merit, conform normelor şi legislaţiei 

în vigoare; 

- să se depună cereri şi actele doveditoare în acest 

sens de toate cadrele didactice care îndeplinesc 

criterii de acordare a gradaţiilor de merit; 

- cadrele didactice 
interesate; 

- conducerea şcolii. 

- Consiliul de 

Administraţie; 

Conform 
calendarelor 

emise de 

M.E.N. 

Conducerea 

unității de 

învățământ 

 

- obţinerea anual a 4 
gradaţii de merit de 

către angajaţii şcolii 

Derularea 
proiectelor educaţionale 

pentru obţinerea 

gradaţiilor de merit din 

2015 

- să se facă cunoscute metodologia de acordare a 
gradaţiilor de merit, conform normelor şi legislaţiei 

în vigoare; 

- susţinerea personalului şcolii în derularea 

proiectelor 

- personalul şcolii 
- model de proiecte 

- baza legală 

- consumabile 

Conform 
calendarelor 

emise de 

M.E.N. 

 - începerea şi 
derularea a cel puţin 

2  proiecte 

educaţionale în 

fiecare an 
 

1.6. Achiziţia de softuri educaţionale, mijloace media şi mijloace didactice 

 

 
Activitatea 

 
Obiecte 

Resurse umane 

și 

materiale

ee 

 
Termene 

 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Achiziţia 
mijloacelor de 

învăţământ moderne 

- selectarea celor mai viabile oferte 
- achiziţia mijloacelor de învăţământ uşor de folosit 

- achiziţia de mijloace de învăţământ 

relevante pentru înţelegerea conţinuturilor de 

către elev 

- conducerea şcolii 
- responsabilul cu 

achiziţii 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Conducerea 

unității de 

învățământ 

 

- achiziţ. a cel 
puţin unui soft ed. 

pentru fiecare nivel de 

învăţ.  în fiecare 

semestru. 

 

1.7. Funcţionarea la capacitate maximă a laboratoarelor  şi sălii de sport 
 



 
Activitatea 

 
Obiectiv

e 

Resurse umane 

şi 

materiale 

 
Termene 

 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Utilizarea bazei 
materiale şi a 

mijloacelor didactice 

existente 

- să se cunoască mijloacele şi materialele şcolare 
aflate în şcoală, 

- să se verifice starea acestor mijloace şi materiale; 

- să fie folosite la maximum în cadrul procesului de 

învăţământ. 

- cadrele didactice; 
- elevii; 

- mijloacele şi 

materialele 

didactice existente 

în şcoală. 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Cadre didactice - existenţa orarelor 
de desf. a activit. 

în laboratoare 

- 100 % orele de 

sport să 

sedesfăşoare în 

sala de sport  

 

1.8. Continuarea colaborării cu Asociaţia de părinţi sau alte organizaţii pentru  recompensarea financiară a elevilor şi personalului 

didactic cu rezultate deosebite 

 

 
Activitatea 

 
Obiecti

ve 

Resurse umane 

şi 

materiale 

 
Termene 

 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Colaborarea cu 
Asociaţia de părinţi 

pentru atragerea 

fondurilor necesare 

premierii 

- să se continue colaborarea cu Asociaţia de părinţi 
pentru strângerea fişelor de 2% 

- identificarea altor surse de premiere 

(contribuţia voluntară a părinţilor) 

 
- fişe de 2% 
- cadre didactice 

 
 
01.03.2019 

 

 

Asociaţia de părinţi 

 
- colectarea a cel 
puţin 50  de fişe de 

2% pentru Asociaţie 

 

 
Atragerea altor 
fonduri pentru 

premierea elevilor 

 
- formularea scrisorilor de sponsorizare 
- colaborarea reciproc avantajoasă cu 

agenţi economici din zonă 

 
 
- cadre didactice 
- consumabile 

 
Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

 

 

Cadre didactice 

Contabil 

- trimiterea a cel 
puţin 10 scrisori de 

sponsorizare către 

agenţi economici şi 

obţinerea a două 

rezultate pozitive 
 
 

1.9. Revizuirea periodică a curriculumului la decizia şcolii în acord cu nevoile reale de formare ale elevilor 
 

 
Activitatea 

 
Obiecti

ve 

Resurse umane 

şi 

materiale 

 
Termene 

 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 



 
Activitatea 

 
Obiective 

Resurse umane 

şi 

materiale 

 
Termene 

 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Actualizarea site- 
ului şcolii şi a 

panourilor cu 

premianţi 

- evidenţierea rezultatelor deosebite 
- creşterea stimei de sine a elevilor 

- creşterea motivaţiei de a obţine rezultate 

deosebite 

- cadrele didactice; 
- elevii; 

- panouri 

- site-ul şcolii 

 
Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

 

 

Cadre didactice 

- cel puţin 3 pagini 
pe site pentru 

premianţi 

-15  evidenţieri pe 

panoul şcolii 

 

 

 

 

 

Anunţarea la staţia 
de 

radioamplificare/car

eul  şcolii a 

rezultatelor 

deosebite 

- evidenţierea rezultatelor deosebite 
- creşterea stimei de sine a elevilor 

- creşterea motivaţiei de a obţine rezultate 

deosebite 

- cadrele didactice; 
- elevii; 

- staţia de 

radioamplificare 

 
Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

 
 
Cadre didactice 
 

- cel puţin 2 
prezentări a 

rezultatelor la staţia de 

radioamplificare 

Premierea elevilor 
în cadru festiv 

- evidenţierea rezultatelor deosebite 
- creşterea stimei de sine a elevilor 

 

 

- cadrele didactice; 
- elevii; 

 
  20.06.2019 

 
Cadre didactice 

 

- organizarea a cel 
puţin unei festivităţi 

 

Stabilirea 
disciplinelor din CDŞ 

pentru fiecare clasă prin 

consultarea elevilor şi 

părinţilor 

 
- prezentarea ofertei de opţionale 
- alegerea opţionalelor de către elevi şi părinţi 

- elevii 
- părinţii 

- diriginţii 

- conducerea şcolii 

 
Februarie 
2019 

 
 
Director 

- 100% disciplinele 
din CDŞ-uri să fie 

alese funcţie de 

opţiunile elevilor şi 

părinţilor 
 
 

1.10. Motivarea elevilor să obţină rezultate deosebite la competiţii, concursuri şi olimpiade şcolare prin evidenţierea lor pe site-ul şcolii sau 

pe panouri special amenajate 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Optimizarea reformei manageriale în toate domeniile majore pe baza valorilor promovate de şcoală, a unui sistem flexibil de 

circulaţie a informaţiei şi unei mari deschideri spre colaborarea cu partenerii educaţionali 
 

2.1. Dezvoltarea unui sistem al calităţii la nivelul şcolii care are bază de proceduri specifice 
 



 
Activitatea 

 
Obiective 

Resurse umane 

şi materiale 
 

Termene 
 

Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Constituirea prin 
decizii a comisiilor 

de lucru 

- creşterea responsabilităţii personalului şcolii 
   - organizarea coerentă a activităţii 

- conducerea şcolii; 
- cadrele didactice; 

 
Septembrie 

2018 

 

Conducerea unității 

de învățământ 

- cunoaşterea 
responsabilităţilor şi 

trecerea în fişa postului 

Constituirea 
Comisiei de 

evaluare şi asigurare a 

calităţii educaţiei 

 
- propunerea şi votarea cadrelor didactice 

      - realizarea documentelor specifice 

- cadrele didactice; 
- conducerea şcolii 

La 
începutul 
fiecărui an 

şcolar 

 
Director 

- componenţa CEAC 
- RAEI 

 

2.2. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze concrete şi corecte 
 

 
Activitatea 

 
Obiective 

Resurse umane 

şi materiale 
 

Termene 
 

Responsabilităţi 
Indicatori de 

performanţă 

Realizarea 
diagnozei interne 

(analiza SWOT) 

pornind de la 

rapoartele 

comisiilor metodice 

şi a comisiilor 

funcţionale 

 
- cunoaşterea punctelor tari, a punctelor slabe din 
activitatea şcolii 

- cunoaşterea riscurilor care pot afecta 

buna desfăşurare a activităţii 

 
 
- rapoartele 
comisiilor metodice 

- RAEI 

 
 
01.10.2018 

 

 

Conducerea unității 

de învățământ 

 
 
- existenţa analizei 
SWOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Fluidizarea circuitului informaţiei 
 

 
Activitatea 

 
Obiective 

Resurse umane 

şi 

materiale 

 
Termene 

 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 



Transmiterea către 
compartimentele 

funcţionale din şcoală 

al documentelor M.E.N. 

şi I.S.J. Ialomita primite 

la nivel de şcoală, a 

legislaţiei privind educ. 

- să se aducă la cunoştinţa cadrelor didactice, a 
elevilor sau a personalului administrativ-

auxiliar documentele emise de M.E.C.T.S. 

sau de I.S.J.; 

- să fie prelucrate aceste documente în 

Consiliile profesorale; 

- să se aplice prevederile acestor documente. 

- cadrele didactice; 
- personalul 

administrativ 

auxiliar; 

- elevii; 
- corespondenţa 

şcolii. 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Director 

Compartimentul 

secretariat 

- 100% documente 
trimise persoanelor 

vizate 

- baza de date cu 

adresele de email 

ale cadrelor 

didactice 

Participarea 
întregului personal în 

cadrul dialogului social 

din şcoală (director – 

sindicat - cadru didactic- 

personal administrativ-

elev). 

- să fie luate în considerare pluralitatea valorilor 
existente în comunitatea şcolii şi 

posibilitatea apariţiei în mod normal şi 

inevitabil, a unor conflicte; 

- să se organizeze intalniri ale structurilor 
instituţionale care să permită dialogul social 
(Sindicate, Consiliul de Administraţie, Consiliul 
Elevilor) in vederea prev. sau reduc. conflictelor. 

- cadrele didactice; 
- conducerea şcolii; 

- personalul 

administrativ 

auxiliar; 

- comunitatea 

părinţilor. 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Cadre didactice - funcţionarea CA şi 
a sindicatului 

personalului şcolii 

 

2.4. Asigurarea unui sistem pe deplin acceptat  şi legal pentru managementul resurselor umane (recrutare, evaluare, motivare, etc) 
 

 
Activitatea 

 
Obiective 

Resurse umane 

şi 

materiale 

 
Termene 

 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Aducerea la 
cunoştinţă a etapelor de 

mişcare a 

cadrelor didactice şi 
a metodologiei acestui 
proces, în conformitate cu 
legislaţia şi 
normativele în 

vigoare. 

- să fie informate cadrele didactice cu privire la 
mişcările personalului didactic 

(metodologie, grafic) prin afişarea şi 

prelucrarea acestor documente în consiliul 

profesoral; 

- să fie sprijinite cadrele didactice interesate în 

acest sens. 

- conducerea şcolii; 
- secretariatul; 

- cadrele didactice; 

- metodologia 

mişcării 

personalului 

didactic. 

Conform 
calendarului 

Conducerea unității 

Compartimentul 
secretariat 

- operativitatea cu 
care se remit 

cadrelor didactice 

interesate 

documentaţia 

necesară. 

 
 
 
 



 
 
Evaluarea activităţii 
cadrelor didactice şi 

stabilirea calificativelor 

anuale. 

- să fie aduse la cunoştinţa evaluaţilor criteriile de 
acordare a calificativelor (fişa de evaluare); 

- să se realizeze o autoevaluare corectă; 

- să se stabilească calificativul acordat 

evaluatului de comisia de evaluare; 

- să fie adusă la cunoştinţa evaluatului a 

calificativului acordat acestuia; 

- să fie rezolvate eventualele contestaţii 

ale evaluaţilor. 

 
 
- cadrele didactice; 
- conducerea şcolii; 

- Consiliul de 

Administraţie; 

- comisiile 

metodice; 

- fişa de evaluare. 

 
 
 
 
 
Noiembrie 
2018 

 

 

 

 

Director 

Membrii C.A. 

- acordarea 
calificativelor conform 

fişelor de evaluare şi a 

activ.instr.- educ., 

ştiinţ. şi 

psihoped.avută de 

eval. pe parcursul 

anului şcolar; 

- nr. mic (spre zero) 

acontestaţiilor 

evaluaţilor. 

 

2.5. Achiziţionarea de materiale informative privitoare la descentralizare şi reformă managerială în educaţie 
 

 
Activitatea 

 
Obiective 

Resurse umane 

şi 

materiale 

 
Termene 

 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Realizarea de 
abonamente la 

diferite materiale 

informative sau 

edituri pentru 

achiziţ. de materiale 

inform. pe linie de 

management 

- punerea la curent cu toate modificările legislative 
în domeniul educaţiei 

- informarea tuturor celor interesaţi cu informaţiile 

necesare 

- reviste 
- publicaţii 

- periodice 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Director 

Contabil 
- procurarea unei 
publicaţii cu informaţii 

noi în domeniul 

managementului 

educaţional în fiecare 

trimestru 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.6. Asigurarea securităţii elevilor şi a activităţilor instructiv – educative 
 

 

 
Activitatea 

 
Obiective 

Resurse umane 

şi 

materiale 

 
Termene 

 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Îndrumarea, 
controlul şi 

evaluarea 

activităţilor de 

sănătate şi securitate 

în muncă şi PSI 

- stabilirea activităţilor comisiei, a termenelor şi 
responsabilităţilor. 

- comisia SSM; 
- comisia PSI; 

- comisia împotriva 

dezastrelor. 

Septembrie 
2018 

Director adj. - 100% fişe de 
protecţie a muncii şi 

PSI completate la zi 

- realizarea 

documentelor 

comisiilor 
Organizarea unor 
întâlniri periodice 

cu reprezentanţi ai 

poliţiei, 

pompierilor, armatei 

- realizarea unei colaborări strânse între şcoală şi 
instituţii ca: poliţie, pompieri; 

- realizarea de manifestări comune între şcoală şi 

aceste instituţii în vederea educării moral-civice şi a 

prevenirii unor incidente neplăcute. 

- conducerea şcolii; 
- IJP Ialomita; 

- Pompierii; 

- cadre didactice; 

- elevi; 

- părinţi; 

- pliante, afişe, 

broşuri. 

Semestrial Cadre didactice - câte o acţiune în 
fiecare semestrul 

- să fie implicaţi 100 de 

elevi şi cel puţin 

5 cadre didactice / - 
- reducerea până la zero a 

cazurilor de delincvenţă 

juvenilă. 
Urmărirea 
permanentă a  stării 

de sănătate a 

elevilor 

- să se realizeze urmărirea stării de sănătate a 
elevilor 

- să se evite răspândirea unor epidemii 

- cadrele medicale 
din şcoală; 

- conducerea şcolii. 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Director 

Personalul 
Cabinetului Medical 

- întocmirea corectă 
a fişei medicale 

 

2.7. Colaborarea cu manageri din alte instituţii 
 

 
Activitatea 

 
Obiective 

Resurse umane 

şi 

materiale 

 
Termene 

 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Aplicarea 
principiului 

„benchmarking” - 

ului 

- schimburi de bune practici cu alţi manageri şcolari 
- participarea la reuniunile manageriale 

- cărţi în domeniul 
educaţional 

- proceduri 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Conducerea unității 
de învățământ 

- participarea  la cel putin 
 Două activitati pe semestru 

 

 

 

 

 

       2.8. Actualizarea site-ului şcolii de unde cei interesaţi pot afla întreaga noastră ofertă educaţională 



 
Activitatea 

 
Obiective 

Resurse umane 

şi 

materiale 

 
Termene 

 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Actualizarea  site- 
ului şcolii pentru 

sporirea imaginii 

externe a acesteia 

- sporirea imaginii şcolii 
- posibilităţi mai mari de colaborare 

- profesorul de 
informatică 

- calculatoare 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Consilier educativ - numărul de 
vizitatori ai site-ului 

 

    2.9. Colaborarea în vederea rezolvării situaţiilor problematice ale şcolii cu reprezentanţii autorităţii locale (Primărie, Prefectură,  
          Poliţie) 
 

 
Activitatea 

 
Obiective 

Resurse umane 

şi 

materiale 

 
Termene 

 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Implicarea cadrelor 
didactice în 

rezolvarea situaţiilor 

problematice ale 

şcolii. 

- să se cunoască situaţiile problemă cu care se 
confruntă şcoala; 

- să se propună soluţii pentru limitarea efectelor 

negative ale acestor situaţii; 

- să fie alese cele mai bune soluţii; 
- să fie aplicate aceste soluţii. 

- cadrele didactice; 
- conducerea şcolii. 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Conducerea unității 
de învățământ 

- rezolvarea rapidă 
şi constructivă a situaţiilor 

problemă cu care se 

confruntă şcoala; 

Dezvoltarea de 
parteneriate cu 

instituţii judeţene, 

naţionale, ONG-uri 

care derulează 

programe şi proiecte 

educative (poliţie, 
sănătate, biserică, 

administraţie locală, 

asociaţii ale 

părinţilor, instituţii 

de cultură) 

 

- să se cunoască organizaţiile nonguvernamentale 
specializate sau tangibile cu activităţi ce ţin de 

domeniul educativ-instructiv şi managerial; 

- să fie contactate  aceste organizaţii; 

- să se colaboreze prin consultaţii, mese rotunde, 

schimb de experienţă, materiale informative etc., în 

vederea creşterii calităţii manageriale, instructiv- 
educative în şcoală; 

- să se valorifice practic această colaborare. 

- conducerea şcolii; 
- Consiliul de 

Administraţie; 

- cadrele didactice; 

- părinţii; 

- organisme 

nonguvernamentale 
- materiale 
informative (pliante, 

afişe etc.); 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Conducerea unității 

de învățământ 
- 5 parteneriate 
anual care au ca scop 

rezolvarea problemelor 

şcolii 

 

Colaborarea cu 
CJRAE Ialomita şi 
realizarea unui 
parteneriat cu această 
instituţie. 

- cooperare cu CJRAE în vederea dezvoltării unui 
program de parteneriat privind consilierea şi 

susţinerea elevilor 

- realizarea activităţilor din program. 

- diriginţii 
învăţători 

- reprezentanţii 

CJRAE; 

- elevi. 

Pe tot 
parcursul 
anului şcolar 

psihopedagog - încheierea 
parteneriatului; 

- calitatea acţiunilor 
comune. 

 

3.   Stimularea   dezvoltării   personale   şi   profesionale   a   personalului   şcolii      
 



3.1. Popularizarea ofertelor de formare ale CCD Ialomita şi a altor instituţii care realizarea astfel de activităţi 
 

 
Activitatea 

 
Obiective 

Resurse umane 

şi 

materiale 

 
Termene 

 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Popularizarea 
activităţii CCD 

Ialomita 

- să existe o colaborare strânsă între şcoală şi 
C.C.D.; 

- să fie cunoscute activităţile desfăşurate de C.C.D.; 

- să se organizeze acţiuni prin care profesorii 

formatori ai C.C.D. să conferenţieze în cadrul şcolii 

noastre; 

- conducerea şcolii; 
- Comisia de 

perfecţionare 

- secretariatul; 

- afişierul şcolii; 

- cadrele didactice; 

- C.C.D. 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Director - cunoaşterea 
activităţilor C.C.D.; 

- anual 20 de cadre 

didactice implicate 

în activităţile 

C.C.D. 

Popularizarea 
activităţilor de 

formare oferite prin 

programe şi proiecte 

europene de diverse 

instituţii 

-  Accesul egal ala cadrelor didactice la formarea 
continuă prin programe europene (POSDRU) 

-  Accesul cadrelor didactice la formarea continuă 

oferite de instituţii abilitate 

- conducerea şcolii; 
- Comisia de 

perfecţionare 

- secretariatul; 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Director - cunoaşterea 
activităţilor de 

formare oferite prin 

proiectele 

POSDRU.; 

- anual 5 de cadre 

didactice implicate 

în programe de 

formare continuă 

prin POSDRU sau 

cu alte instituţii 
 

3.2.Diseminarea rezultatelor activităţilor de formare 
 

 

Activitatea 

 

Obiective 

Resurse umane 

şi 

materiale 

 

Termene 

 

Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Participarea 
cadrelor didactice la 

activităţile 

cercurilor pedagogice 

şi a comisiilor 

metodice. 

- să fie întocmită tematica cercurilor şi comisiilor 
metodice; 

- să participe activ toate cadrele didactice; 

- să fie ţinute lecţii-model de cadrele didactice la 

anumite discipline şcolare. 

- conducerea şcolii; 
- şefii comisiilor 

metodice; 

- cadrele didactice; 

- elevii. 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Director 

Responsabilii 
comisiilor metodice 

- prezenţa 100% a 
cadrelor didactice la 

cercuri pedagogice 

şi comisii metodice 

 
 

3.3. Constituirea fondului extrabugetar  pentru formarea continuă şi alocarea acestuia în funcţie de necesităţile de formare ale personalului şcolii 
 



 
Activitatea 

 
Obiective 

Resurse umane 

şi 

materiale 

 
Termene 

 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Constituirea şi 
execuţia bugetului 

şcolii pentru 

formarea continuă a 

cadrelor didactice 

-  Să fie cuprinse sume necesare pentru formarea 
continuă 

-  Să se facă un calcul privind priorităţile de 

acordare a acestor sume 

-  Sumele să fie proporţionale din suma obţinută 

din finanţarea per elev 

-  CA 
-  Cadre didactice 

-  Contabilitate 

Decembrie 
2018 

Director 

Contabil 
-  Suma din 
bugetul şcolii 

aprobată pentru 

formare continuă 

 
 
3.4.  Asigurarea unor strategii de perfecţionare metodice, psihopedagogice, în specialitate pentru fiecare cadru didactic 
 
 

 
Activitatea 

 
Obiective 

Resurse umane 

şi 

materiale 

 
Termene 

 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

Performanţă 

 Colaborarea   cu 
IŞJ şi CCD 

- investiţie în resursele umane prin stagii de 
formare continuă 

 
- asigurarea unor strategii de perfecţionare 
metodice, psihopedagogice, în specialitate 
pentru fiecare cadru didactic 

- cadre didactice 

si disponibilitatea 

manifestată pentru 

programele de 

formare 

permanent -echipa 
managerială 

- responsabilul 
şi membrii 
comisiei de 
perfecţionare şi 
formare continua 

Nr. cadrelor 
didactice care 
îşi manifestă 
interesul de a 
participa la 
perfecţionare.  

 

Discuţii în 

comisiile 

metodice, în 

colectivele de 

catedră 

- investiţie în resursele umane prin stagii de 
formare continuă 

 
- asigurarea unor strategii de perfecţionare 
metodice, psihopedagogice, în specialitate 
pentru fiecare cadru didactic 

- materiale pentru 

formare 

diferenţiată 
 

Sem. I  -echipa 

managerială 

- resp. şi memb. 

Com. de perf. şi 

formare continua 

Programe de 

activitate 
 

Recom. de 

perfec.făcute 

unorcad.didac.de 

către directori 

sau de alte pers. 

abilitate 

- investiţie în resursele umane prin stagii de 
formare continuă 

 
- asigurarea unor strategii de perfecţionare 
metodice, psihopedagogice, în specialitate 
pentru fiecare cadru didactic 

- evidenţa clară a 

profesorilor 

înscrişi la 

perfecţionare şi 

grade didactice 
 

permanent -echipa 

managerială 

- respons. şi memb. 

comisiei de 

perfecţionare şi 

formare continua 

Minim. 20 de 
ore de formare 
anual pentru 
fiecare cad. 
didac., didactic 
auxiliar şi nedid. 

Elaborarea 

programelor de 

lucru pe comisii 

metodice şi 

colective de 

- investiţie în resursele umane prin stagii de 
formare continuă 

 
- asigurarea unor strategii de perfecţionare 
metodice, psihopedagogice, în specialitate 
pentru fiecare cadru didactic 

- aparatură 

multimedia 
 

Sem. I  -echipa manag. 

- responsabilul 

şi membrii 

comisiei de 

perfecţionare şi 

Programe de 

activitate 
 



catedră formare continua 

Asistente la lecţii; 

valorificarea 

asistenţelor în 

comisii metodice 
 

- investiţie în resursele umane prin stagii de 
formare continuă 
 

- asigurarea unor strategii de perfecţionare 
metodice, psihopedagogice, în specialitate 
pentru fiecare cadru didactic 

- materiale pentru 

formare 

diferenţiată 
 

permanent -echipa manag. 

- responsabilul 

şi membrii 

comisiei de 

perfecţionare şi 

formare continua 

Fişe de 

asistenţe 
 

Evaluări 

semestriale la 

nivelul 

comisiilor 

metodice 

- investiţie în resursele umane prin stagii de 
formare continuă 
 

- asigurarea unor strategii de perfecţionare 
metodice, psihopedagogice, în specialitate 
pentru fiecare cadru didactic 

- materiale pentru 

formare 

diferenţiată 
 

periodic -echipa manag. 
- responsabilul 

şi membrii 
comisiei de 
perfecţionare şi 
formare continua 

Rezultatele 
obtinute la 
aceste evaluari 

Participarea 

cadrelor didactice 

la examene de 

grad, cât şi la 

cursurile de 

perfecţionare 

organizate 

- investiţie în resursele umane prin stagii de 
formare continuă 
 
 

 
- asigurarea unor strategii de perfecţionare 
metodice, psihopedagogice, în specialitate 
pentru fiecare cadru didactic 

Cadre didactice si 
disponibilitatea 
manifestată pentru 
programele de 
formare 

permanent -echipa 
 

managerială 
 
- responsabilul 

şi membrii 
 
comisiei de 
perfecţionare şi 
formare continua 

Nr. cadrelor 
didactice 
participante  
 
Nr. cursurilor la 
care s-a 
participat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.Promovarea imginii scolii in contextul climatului concurential actual. 

 
 

Activitatea 
 

Obiec

tive 

Resurse umane 

şi 

materiale 

 
Termene 

 
Responsabilit

ăţi 

Indicatori de 

Performanţă 

- elaborarea ofertei 
educaţionale 

pentru anul 

şcolar 2018-2019 

şi în 

perspectivă, 

adecvată cererii 

şi în 

concordanţă cu 

resursele şcolii 

- implicarea în 
mai mare măsură a şcolii în dezvoltarea 

comunităţii locale 

 

- elevi 
 

- părinţi 
 

-cadre 

didactice 

- bugetul 
Consiliului 

Reprezentativ al 

Părinţilor 

- sponsorizări 

 
 
 
 
 
 
Sem. I  
2018-2019 
 
 
 
 

 

- echipa 
 

managerială 

şi CA 

 

- corelarea 
planului de 

şcolarizare cu 

priorităţile de 

formare şi 

continuare a 

studiilor 

 

- realizarea de 

alte materiale 

informative şi 

promoţionale şi 

distribuirea lor în 

şcoli generale 

(ecusoane, semne 

de carte, postere, 

pliante, reviste, 

etc.). 

- realizarea parteneriatului educaţional 

activ şcoală - comunitate 

 

- elevi 

- părinţi 

-cadre 

didactice 

- bugetul 

Consiliului 

Reprezentativ al 

Părinţilor 

- sponsorizări 

 

 

 

 

permanent 

-director  
 

- coordonator 

educativ pe 

proiecte şi 

programe 

educative 

 

 

- organizarea de 

echipe mixte 

(cadre didactice 
şi reprezentanţi ai 
comunităţii), în 

vederea 

participării la 

diferite proiecte 

de dezvoltare 

educaţională 

- lărgirea colaborării cu instituţii de 

învăţământ superior, instituţii de 

consultanţă, cu ONG-uri în vederea 

asigurării educaţiei continue a 

absolvenţilor şcolii 

 

- elevi 

- părinţi 

-cadre 

didactice 

- bugetul 
Consiliului 

Reprezentativ al 

Părinţilor 

- sponsorizări 

 

 

 

 

permanent 

- comisia 

diriginţilor 

- comisia de 

promovare a 

imaginii şcolii 

- dezvoltarea 

relaţiei 

şcoală- 

familie 

 

- participarea la - creşterea prestigiului şcolii în cadrul - elevi  - comisia - distribuirea 



derularea unor 
proiecte în cadrul 

comunitatii locale 

comunităţii - părinţi 
-cadre 

didactice 

- bugetul Asciatiei 

de parinti 

,,Parteneri pentru 

viitor” 

- sponsorizări 

 
 

 

permanent 

diriginţilor 
- comisia de 

promovare a 

imaginii şcolii 

unui număr 
suficent de 

exemplare din 

fiecare tip de 

materiale 

promoţionale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

XIII. PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ DIN PERSPECTIVA  

EDUCAȚIEI INCLUZIVE 
 
 

 

COMPONENTA RESURSE UMANE 

Nr. 

crt. 

PROBLEME OBIECTIVE ACȚIUNI RESPONSABILI INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

1. Personalul 

didactic și 

nedidactic este 

insuficient 

pregătit în 

domeniul 

educației 

incluzive. 

Formarea/creșterea

competențelor 

personalului pentru 

lucrul cu copiii cu 

CES și/sau 

dizabilități. 

Identificarea 

oportunităţilor de 

formare continuă a 

cadrelor didactice. 

••Evaluarea, analiza rezultatelor evaluării 

și identificarea necesităților de formare. 

••Elaborarea și implementarea Planului 

de formare continuă a carelor didactice în 

domeniul educației incluzive și asistenței 

individualizate a copiilor. 

••Studierea ofertelor pe domenii de 

necesități identificate. 

••Delegarea cadrelor didactice la 

cursuri/stagii de formare. 

••Organizarea formărilor în domeniul EI 

în instituția de învățământ. 

Directorul 

Directorul adjunct 

Responsabilii de 

comisii metodice 

Coordonatorii de 

servicii 

Program de formare 

elaborat, aprobat 

Nr. cadre formate 

Nr. ore parcurse 

Nr. elevi asistați 

Acord de colaborare 

cu instituţii formatoare 

încheiat 

2. Insuficienţa 

cadrelor 

didactice, 

prestatori 

deprograme de 

suport 

educaţional 

Asigurarea 

instituției, 

procesului 

educațional cu 

personal de suport. 

••Atragerea şi selectarea de personal 

didactic competent, prestatori de 

programe de suport educaţional. 

••Organizarea discuţiilor cu 

reprezentanţii CJRAE, în vederea 

identificării potenţialilor prestatori de 

programe de suport educaţional. 

••Motivarea cadrelor didactice, 

prestatori de programe de suport 

educaţional pentru profesionalizare 

continuă. 

••Identificarea voluntarilor, parteneri în 

Administrația 

școlii 

Coordonatorii de 

servicii 

Nr. cadre identificate 

Nr. cadre formate 



prestarea serviciilor. 

3. Cadrele 

didactice 

utilizează 

insuficient 

tehnologiile 

informaționale 

în predare. 

Stimularea formării 

profesionale 

continue a cadrelor 

pentru promovarea 

didacticii moderne, 

cu accent pe 

utilizarea 

tehnologiilor 

didactice asistive. 

••Elaborarea și realizarea Planului de 

formare profesională continuă a cadrelor 

didactice în domeniul utilizării TIC ca 

mijloc de instruire. 

••Formarea competenţelor de utilizare a 

softurilor educaţionale, inclusiv a 

softurilor pentru lucrul cu elevii cu CES. 

Directorul 

Directorul adjunct 

Responsabil de 

activitatea 

metodică 

Profesorul de 

informatică 

Plan elaborat și realizat 

Nr. cadre instruite 

Nr. cadre care aplică TIC 

 

 

 

COMPONENTA CURRICULUM 

Nr.  

crt. 

PROBLEME OBIECTIVE ACȚIUNI RESPONSABILI INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

1. Necesitățile de 

educaţie ale 

beneficiarilor 

sunt puţin 

studiate. 

Identificarea cererii 

şi a necesităţilor de 

educaţie ale 

beneficiarilor. 

••Identificarea necesităţilor și a 

potențialului de învățare al copiilor cu 

CES: evaluare primară, referire CJRAE. 

Directorul adjunct 

Diriginții 

Cadrele pe 

discipline școlare 

Necesități identificate, 

structurate, prioritizate 

2. Dificultăți în 

elaborarea PEI, 

PIP. 

Planificarea, 

dezvoltarea și 

instituționalizarea 

unor practici 

pozitive de lucru 

privind elaborarea 

PEI și PIP. 

••Organizarea atelierelor practice 

privind procesul PEI, PIP. 

••Identificarea și evidențierea celor 

mai reușite modele de adaptare a 

curriculumului general la potenţialul şi 

necesităţile copiilor cu CES. 

••Promovarea/diseminarea practicilor. 

Directorul  

Director adjunct 

PEI, PIP elaborate 

Nr. elevi beneficiari 

3. Monitorizarea 

şi evaluarea 

internă se 

Proiectarea și 

implementarea unui 

sistem de 

••Stabilirea și aplicarea unui set de 

indicatori sintetici şi obiectivi pentru 

monitorizarea/evaluarea activității 

Directorul  

Directorul adjunct 

Responsabilii de 

Rapoarte privind 

rezultatele monitorizării/ 

evaluării  



realizează 

necorespunză-

tor. 

monitorizare şi 

evaluare, stimulativ 

pentru toată 

comunitatea școlară 

instituției pe diferite dimensiuni: 

performanța și reușita școlară 

(inclusiv progresul copiilor cu CES), 

dezvoltarea curriculară, prestația 

personalului didactic etc. 

comisii metodice Deciziile de îmbunătățire 

continuă și asigurare a 

calității proceselor 

instituționale 

 

COMPONENTA ACTIVITATEA EXTRAȘCOLARĂ 

Nr. 

crt. 

PROBLEME OBIECTIVE ACȚIUNI RESPONSABILI INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

1. Activitățile 

extrașcolare 

organizate nu 

țin cont de 

necesitățile și 

interesele 

tuturor 

elevilor. 

Identificarea cererii 

şi necesităților de 

activități 

extrașcolare. 

••Aplicarea chestionarelor de 

identificare a necesităților. 

••Prioritizarea necesităților. 

••Elaborarea unui Plan de acțiuni 

pentru satisfacerea necesităților în 

activități extracurriculare. 

••Organizarea centrelor/cercurilor/ 

cluburilor, altor forme de activitate 

pe interese. 

Directorul 

Directorul adjunct 

Diriginții 

Elevii 

Chestionare aplicate și 

date procesate 

Necesități identificate 

Nr. cercuri pe interese 

create la solicitarea 

elevilor 

2. Biblioteca este 

solicitată 

sporadic în 

activitatea 

extraşcolară a 

instituţiei. 

Valorificarea 

potenţialului 

educaţional al 

bibliotecii şcolare 

••Dotarea bibliotecii cu calculatoare. 

••Completarea bazei de date a 

bibliotecii şcolare. 

••Completarea Planului de activitate al 

bibliotecii cu o serie de activităţi cu 

caracter extraşcolar. 

••Achiziţionarea literaturii necesare 

pentru completarea fondului bibliotecii. 

Directorul  

Bibliotecarul 

Elevii 

Prezența tehnologiilor 

moderne în bibliotecă 

Nr. de activităţi 

extraşcolare organizate 

cu concursul bibliotecii 

Lot de carte 

COMPONENTA DEZVOLTAREA BAZEI DIDACTICE ȘI MATERIALE 

Nr. 

crt. 

PROBLEME OBIECTIVE ACȚIUNI RESPONSABILI INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

1. Echipamentele

tehnice nu 

Modernizarea bazei 

didactice 

••Evaluarea și identificarea necesităților 

concrete, pe cabinete/ săli de clasă. 

Directorul 

Responsabilii de 

Nr. unități de tehnică 

înlocuită 



corespund, ca 

număr și 

caracteristici 

tehnice, 

necesităţilor 

reale. 

••Elaborarea Planului de dotare a 

cabinetelor de studii cu calculatoare, 

videoproiectoare, ecrane, table 

interactive. 

••Procurarea tehnicii de calcul noi, 

conform necesităților. 

••Procurarea softurilor educaționale, 

inclusiv pentru lucrul individualizat 

cu elevii cu CES. 

comisii metodice 

Diriginții 

Elevii 

Nr. săli dotate 

Nr. elevi care au acces la 

tehnica nouă 

2. Comisiile 

metodice 

dispun de 

puţine 

mijloace de 

instruire şi 

materiale 

didactice, 

inclusiv pentru 

elevii cu CES. 

Asigurarea bazei 

didactice cu 

mijloacele de 

instruire şi 

materialele didactice 

••Evaluarea și identificarea necesităţii 

de mijloace de instruire şi materiale 

didactice pentru fiecare catedră de 

specialitate. 

••Elaborarea unui Plan de dotare. 

••Procurarea mijloacelor de instruire 

şi a materialelor didactice necesare, 

inclusiv pentru elevii cu CES. 

Directorul 

Responsabilii de 

comisii metodice 

Cadrele didactice 

pe discipline 

școlare 

Cadrele didactice 

de sprijin 

Elevii 

Nr. săli dotate dotate 

Nr. elevi beneficiari ai 

mijloacelor de instruire 

3. Mobilierul 

şcolar în unele 

cabinete este 

uzat și 

inaccesibil. 

Crearea mediului 

incluziv, prietenos 

învățării 

••Evaluarea stării mobilierului școlar 

din punctul de vedere al accesibilității 

pentru copii, inclusive pentru elevii cu 

CES și/sau dizabilități. 

••Elaborarea listei de necesități și a 

Planului de procurare/adaptare a 

mobilierului. 

••Procurarea mobilierului. 

Directorul 

Diriginții 

Elevii 

Nr. articole de mobilier 

înlocuite 

Nr. articole de mobilier 

adaptate 

Nr. elevi beneficiari 

 



 

 

XIV. DEZVOLTAREA RELATIILOR DE PARTENERIAT 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Asigurarea calităţii 
managementului de 
parteneriat şi 
marketing 
educaţional 

 
 
 
 
 

 Eficientizarea 
relaţiilor cu 
autorităţii 
naţionale , 
judeţene, locale 
, cu 
comunitatea 
locală 

 
 
 
 
 
 

 Implicarea eficientă 
a unităţii de 
învăţământ în 
derularea 
programelor de 
dezvoltare 
comunitară 

 
1. Cooptarea unor 

reprezentanţi ai autorităţii 
locale în Consiliul de 

Administraţie 
 

 
Directorul 

 
Sept 2018 

  
    Gradul     

de   
implicare 

2. Prevenirea 
disfuncţionalităţilor şcoală –

autoritate locală prin acordarea 
de fonduri pentru ameliorarea 
bazei didactico-materiale şi 
crearea climatuui optim de 

învăţare 
 

 
 

Directorul 
Primaria 

Municipilui 
Feteşti 

 
 
 
 

Permanent 

 
 
 

Conform 
bugetului 

alocat 

 
 
 
 

Gradul de satisfacţie 

3. Stabilirea legăturilor formale 
cu instituţiile naţionale şi locale 
de cultură, Biserică , Poliţie , 

Pompierii , Inspectoratul pentru 
sănătate publică , Agenţia 

pentru protecţia publică , ONG-
uri ; Clubul copiilor 

 
 
 

Directorul 
Consiliul 
educativ 

 
 
 
 

Permanent 

 
 
 

Documente 
specifice 

 
 
 

Număr de activităţi 
desfăşurate 

în colaborare 

 
 
 

4. Realizarea de parteneriate la 
nivel local , judeţean , naţional , 

internaţional 

 
 
 
 

Cadre 
didactice 

 
 
 
 
 

Permanent 

 
 
 
 

Conform 
bugetului 

local 

 
 
 
 

Număr cadre didactice 
implicate 



XV. PROGNOZA RISCURILOR SI A AVANTAJELOR 

PROIECTULUI 
 

În desfăşurarea şi aplicarea proiectului se pot întâlni urmatoarele tipuri de riscuri: 

-Riscuri manageriale; 

-Riscuri de conjuctură economico-socială locala; 

-Riscuri atitudinale interioare organizaţiei; 

-Riscuri de natură legislativă; 

-Riscuri privind modificări în cadrul echipei de proiect. 

Prin managementul de proiect eficient aceste riscuri vor fi diminuate prin: 

-alcătuirea unei echipe manageriale capabile să aplice proiectul de dezvoltare instituţională; 

-repartizarea sarcinilor conform competenţelor membrilor echipei manageriale; 

-asigurarea necesarului de resurse umane, materiale şi financiare pentru atingerea ţintelor strategice 

propuse; 

-menţinerea unei relaţii funcţionale cu autoritaţile locale, sponsorii şi partenerii educaţionali ai şcolii; 

-atenuarea influenţei negative a incoerenţei legislative; 

-participarea elevilor şi profesorilor la activitaţi extraşcolare. 

 

 

FACTOR INTERESAT  

IN CE FEL ESTE 

AFECTAT DE 

PARTICIPAREA 

LA EDUCAŢIE  

CAPACITATE ŞI 

MOTIVAŢIE DE 

PARTICIPARE 

LA EDUCAŢIE  

RELAŢIA CU 

ALŢI FACTORI 

INTERESAŢI  

 

ROL POSIBIL  

Elevii din învăţământul 

preuniversitar 

+ Formarea 

personală  prin 

participarea la 

educaţie  

+ Interes şi 

participare la 

propria educaţie şi 

formare  

Posibilităţi de 

integrare socială şi 

profesională, de 

formare personală 

şi profesională a 

fiecăruia, post-

instruire 

preuniversitară  

Participare la toate 

activităţile 

educative propuse 

de şcoală  

Copiii din familii 

defavorizate 

- Dificultăţi de 

acces la educaţie  

+ participare la 

propria educaţie  

Interes pentru a-şi 

ajuta familia  

Participare la toate 

activităţile 

educative propuse 

de şcoală  

Grupurile - Dificultăţi de 

ieşire  

+ interes pentru  Depăşirea  Implicare în  

dezavantajate socio-

economic şi cultural 

din situaţia de 

excludere / 

marginalizare  

integrare  propriei condiţii 

socio-economice 

şi culturale  

susţinerea 

participării la 

educaţie a copiilor 

şi tinerilor  

Familia elevului + Dorinţa şi 

susţinerea de 

formare personală  
a elevului, ca 

mijloc de a accede 

la o poziţie 

acceptată în sfera 

socio-

profesională, 

politică, culturală 

etc  

+ Dorinţa şi 

posibilitatea de a-

şi depăşi situaţia 

+ posibilitate de a-

l ajuta pe elev şi 

de a colabora cu 
şcoala, printr-o 

atitudine pozitivă 

faţă de 

participarea la 

educaţie a copiilor  

+ Diminuarea 

problemelor 

generate de 

excludere şi 

marginalizare, 

depăşirea propriei 

Posibilităţi de 

favorizare a 

inserţiei sociale şi 
profesionale a 

elevului, prin 

acceptarea şi 

impărtăţirea 

valorilor 

promovate de 

sistemul 

educaţional  

Sprijin pentru 

acces la educaţie 

şi incluziune  

Implicare în 

educaţia propriilor 

copii Susţinerea 
individuală şi 

participare la 

activităţi comune 

cu şcoala  



de marginalizare / 

excludere socio-

economică  

condiţii  

Elevii proveniţi din 

grupuri dezavantajate 

- Dificultăţi în 

găsirea unui loc de 

muncă; 

marginalizare 

socială; 

imposibilitatea 

depăşirii situaţiei  

+ dacă sunt 

interesaţi de 

depăşirea situaţiei 

şi doresc să-şi 

găsească un loc de 

muncă, să se 

integreze în 

societate  

Pot fi ei cei care să 

solicite 

continuarea 

studiilor şi 

formarea 

minimală pentru o 

profesie  

Participare la 

activităţi de 

educaţie remedială 

şi de tip “A doua 

şansă”  

Comunitatea în sine + Posibilitatea de 

dezvoltare prin 

implicarea activă, 

conştientă şi 

performantă a 

tinerilor absolvenţi 

în viaţa 

comunităţii  

- Comportamente 

antisociale, furt, 

cerşit, probleme 

de estetică a 

localităţilor etc  

+ interes pentru 

dezvoltarea locală 

multidimensională 

şi pentru o 

imagine 

comunitară 

pozitivă, o viaţă 

liniştită  

Sprijin pentru 

incluziune  

Susţinere prin 

activităţi educative 

comune cu şcoala, 

pentru valorizarea 

fiecărui absolvent 

şi pentru 

dobândirea / 

întărirea stimei de 

sine  

Scoala Fără a oferi  o 

educatie de 

calitate, 

organizaţiile şi 

instituţiile care 

funcţionează în 

sistem 

concurenţial 

dispar. 

Organizaţiile şi 

instituţiile trebuie 

să dea seama 

contribuabililor 

despre modul de 

folosire a 

resurselor publice  

+ să se obţină 

rezultate pozitive 

în activităţile 

derulate de şcoală 

şi cuprinderea 

tuturor copiilor 

într-o formă de 

şcolarizare  

Sprijin pentru 

acces la educaţie 

şi incluziune  

Dezvoltarea 

spiritului 

comunitar şi 

formarea unor 

buni locuitori ai 

comunităţii, cărora 

să le pese de cei 

din jur şi de 

comunitatea în 

care trăiesc şi care 

să contribuie la 

creşterea calităţii 

vieţii în 

comunitatea 

respectivă 

Organizarea de 

activităţi educative 

destinate  elevilor, 

favorizarea 

incluziunii, 

oferirea cadrului 

optim pentru 

educaţie şi 

formare, 

propunerea de 

CDŞ specifice 

nevoilor 

comunitare   



Inspectoratul Scolar 

Judetean 

+ Asigură 

calitatea, prin toţi 

actorii 

educaţionali şi toţi 

beneficiarii de 

educaţie, 

bidimensional:  

Procedural: 

măsura realizării 

de către noi a ceea 

ce se aşteaptă de 

la noi – 

consistenţa şi 

conformitatea  

Transformaţional: 

proces continuu, 

evolutiv, de 

îndeplinire a 

cerinţelor în 

schimbare ale 

clientului – 

incluzând 

responsabilitatea 

socială a 

furnizorului şi 

chiar educarea 

clientului; se 

bazează pe cultura 

organizaţională şi 

pe motivaţia pers.  

+ Calitatea 

educaţiei, 

determinată prin 

calculul “valorii 

adăugate” şi al 

“valorii create”: ce 

rămâne din 

rezultatele 

obţinute după ce a 

fost luată în 

considerare 

influenţa factorilor 

“de intrare” 

(aptitudinile, 

calităţile personale 

şi performaneţele 

la “intrare”: 

mediul social, 

economic şi 

cultural, 

calificarea 

formatorilor, 

resursele 

disponibile etc)  

Informaţii 

relevante, 

consistente şi 

suficiente  

Evaluarea corectă 

a calităţii, prin 

combinarea 

procedurilor de 

autoevaluare, 

evaluare internă şi 

externă  

Evaluarea 

cantitativă a 

calităţii, 

completată cu 

evaluarea de tip 

calitativ  

Munca în echipă, 

bazată pe 

încredere şi sprijin 

reciproc  

Realizarea unor 

consorţiu care să 

sprijine, prin 

pachete de măsuri 

complete, 

realizarea unui act 

educaţional de 

calitate, pentru toţi 

beneficiarii săi  

Formarea 

multipolară a 

cadrelor didactice, 

asigurarea 

condiţiilor 

tehnico-materiale 

şi curriculare de 

acces la educaţie a 

fiecărui cetăţean, 

inclusiv studierea 

în limba maternă, 

asigurarea cu 

personal de sprijin 

şi itinerant, cu 

psihologi, 

mediatori şcolari, 

alte cadre 

specializate, 

organizarea de 

cursuri în unităţile 

cele mai apropiate 

de domiciliul 

elevilor  

Autorităţile locale, 

primării 

+ Posibilitatea 

găsirii resurselor 

umane locale 

pentru cuprinderea 

în activităţile 

socio-

profesionale, 

culturale, politice 

din viaţa 

comunităţii locale  

+ Diminiuarea 

cheltuielilor şi 

eforturilor pentru 

acordarea 

ajutoarelor şi 

burselor sociale, 

cheltuieli 

suplimentare 

pentru repetenţi  

+ cuprinderea 

tuturor copiilor şi 

tinerilor în 

activităţi social-

economice, 

integrare 

comunitară  

Colaborare cu toţi 

actorii 

educaţionali  

Asigurarea 

cofinanţării pentru 

unele activităţi  



Consiliul Judeţean + Diminuarea 

cheltuielilor şi 

eforturilor 

suplimentare de 

susţinere a 

comunităţilor 

locale  

+ Diminuarea 

problemelor 

generate de 

neparticiparea la 

educaţie şi 

conferirea unei 

mai mari 

autonomii 

economice locale  

Colaborare cu toţi 

actorii 

educaţionali 

Acordarea de 

sprijin individual 

şi comunitar 

privind realizarea 

şcolarizării  

Asigurarea 

cofinanţării pentru 

unele activităţi  

Direcţia Judeţeană 

pentru Protecţia 

Copilului 

+ Diminuarea 

cheltuielilor 

pentru cuprinderea 

în propriul sistem 

a copiilor 

dezavantajaţi care 

sunt educaţi în 

propria familie  

+ Diminuarea 

problemelor 

generate de 

neparticiparea la 

educaţie şi 

conferirea unei 

mai mari 

autonomii 

economice locale  

Sprijin pentru 

acces la educaţie 

şi incluziune  

Implicare în 

activităţile 

educative, 

cofinanţare etc  

ONG-uri + Diminuarea 

cheltuielilor 

pentru remedierea 

situaţiilor 

problemă din 

comunitate  

+ asistarea 

indivizilor şi a 

actorilor 

educaţionali în 

rezolvarea 

problemelor prin 

activităţi de 

voluntariat etc  

Sprijin pentru 

acces la educaţie 

şi incluziune  

Implicare în 

activităţile 

educative, 

cofinanţare etc  

Poliţia + Inlăturarea 

comportamentelor 

antisociale, furt, 

cerşit etc  

+ diminuarea 

cazurilor de 

delicvenţă juvenilă 

şi comportamente 

negative  

Implicare în viaţa 

comunităţii  

Consiliere şi 

asistenţă în 

realizarea 

documentelor de 

identitate  

Agenţi economici + Posibilitatea 

recrutării de forţă 

de muncă având 

pregătire şcolară şi 

profesională 

corespunzătoare  

+ oferirea de 

locuri de muncă şi 

posibilitate de 

calificare  

Implicare în viaţa 

comunităţii  

Oferirea de 

susţinere 

financiară pentru 

unele activităţi 

educative  

 
 

                     Valorile fundamentale pe care le dezvoltă prezentul proiect , referitor la asigurarea unei educaţii 

de calitate pentru toţi membrii comunităţii, sunt:  

 

 valorizarea fiecărei persoane cuprinsă în sistemul educaţional, prin egalitate în educaţie , acordându-i 

sprijinul în formarea personală şi profesională;  

 

 promovarea educaţiei incluzive, lipsită de orice fel de segregare socială, culturală, economică etc;  

 

 realizarea unui mediu şcolar familiar care să implice elevii, părinţii, cadrele didactice şi ceilalţi membri 

ai comunităţii în realizarea actului educaţional;  

 

 respect pentru cultura şi limba minorităţilor naţionale, pornind de la concepţia că mijlocul de dezvoltare 

şi îmbogăţire a propriei culturi se face doar prin dialog intercultural ;  



 

 realizarea educaţiei de calitate;  

 

 asumarea riscurilor şi inovarea, drept căi singulare de realizare a schimbărilor organizaţionale;  

 

 încurajarea implementării programelor eficiente prin asistenţă şi evaluare a practicilor  experimentale şi 

inovatoare din partea echipelor manageriale;  

 

 dezvoltarea unui management participativ şi democratic, orientat înspre încredinţarea sarcinilor acelor 

persoane care sunt capabile să le îndeplinească ;  

 

 promovarea unei oferte educaţionale care să răspundă nevoilor comunităţii şi nevoilor fiecărui 

participant la educaţie ;  

 

 nevoia de evaluare a conţinuturilor învăţării pentru măsurarea progresului individual;  

 

 integrarea tehnologiilor de informare şi comunicare ca mijloc de creştere a motivaţiei şi metodă de 

învăţare personalizată.  

 

 

Pentru a ne înscrie pe aceste coordonate orientative ale activităţii noastre, ne vom îndrepta atenţia 

atât înspre oferta educaţională, cât şi înspre baza materială, resursele umane şi financiare de care este nevoie, 

precum şi înspre o implicare continuă, eficientă, a comunităţii, a părinţilor şi a autorităţilor locale în viaţa 

şcolii, în baza unor parteneriate durabile încheiate între Inspectoratul Scolar al Judeţului Ialomita şi 

Consiliul Judeţean, institutiile de invatamant superior din judet , Casa Corpului Didactic Ialomita, Centrul de 

Asistenţă Psihopedagică, Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Direcţia Judeţeană pentru Protecţia 

Copilului Ialomita, primăriile şi consiliile locale.  

 

 

 

     Asumarea riscurilor:  

 

 

Riscurile principale identificate în implementarea Strategiei, ca fenomene produse de către factori 

externi, sunt legate de următoarele aspecte:  

 

 Existenţa unor situaţii de abandon şcolar ori de neparticipare la educaţie va fi redus , prin 

 activităţi ce vor conduce la o mai mare responsabilizare a părinţilor şi elevilor faţă de învăţătură.  

 

 Atragerea reprezentanţilor comunităţii în viaţa şcolii va reduce la minim lipsa de interes  

faţă de educaţia formală.  

 

 Printr-un management eficient şi printr-o consiliere corectă a cadrelor didactice, prin  

promovarea unor politici şi practici incluzive, va fi înlăturată rezistenţa la schimbare a colectivităţilor 

instituţionale, ca element de cultură organizaţională.  

Riscul instabilităţii pe post a cadrelor didactice suplinitoare poate fi minimalizat prin acordarea 

continuităţii pentru anii şcolari următori.  

 

 Prin intermediul proiectelor şi al unor ONG-uri va putea fi suplinită lipsa posibilităţilor 



 materiale pentru acoperirea nevoilor cu îmbrăcăminte, hrană, rechizite din cauza stării materiale precară a 

grupurilor dezavantajate.  

Activităţile educaţionale complementare şi alternative vor diminua riscul de înregistrare în 

continuare a unor situaţii de abandon şcolar prin neadaptarea curriculum-ului şcolar la nivelul lor de 

înţelegere.  

 

 Printr-o bună colaborare cu autorităţile locale, cu mediatorii şcolari, cu părinţii elevilor şi 

 prin recensământul din grupurile dezavantajate se va putea evita total riscul existenţei unei baze de date 

nefuncţională privind minoritatea romă, cazurile de copii cu CES şi persoanele defavorizate, în general.  
 
 
 
 
 
 
 

XVI. REZULTATE ASTEPTATE 
 

 
1. Îmbunătăţirea calităţii predării/învăţării/evaluării şi a aspectelor legate de managementul clasei de 

elevi. 

 

2. Creşterea omogenităţii şi coerenţei mediului organizaţional al şcolii ca organizaţie , responsabilă şi 

ancorată în rezolvarea problemelor comunitare. 

 

3. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii. 

 

4. Optimizarea practicilor instrucţionale ale cadrelor didactice , asumarea responsabilităţii faţă de 

ameliorarea calităţii învăţământului. 

 

5. Dezvoltarea bazei materiale a şcolii. 

 

6. Îmbunătăţirea calităţii cooperării şi parteneriatului cu comunitatea locală,  cu instituţiile cheie în 

aplicarea reformei. 

 

7. Perpetuarea obiceiurilor şi tradiţiilor locale. 

 

8. Derularea de proiecte de cooperare educaţională naţionale şi internaţionale precum şi a unor proiecte 

de finanţare gestionate de Comisia Europeană. 

 

9. Toate cadrele didactice vor beneficia de cursuri de formare continua  în domeniul ştiinţific şi metodic 

dorit de acestea şi rezultat din urma unei analize a nevoilor de formare realizată ritmic. 

 

10. Asigurarea accesului la calculator pentru fiecare elev şi asigurarea accesului la internet pentru 

cadrele didactice. 

 

11. Încurajarea talentelor , a experienţei şi a expresiei în diferite forme de artă. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

XVII. MONITORIZAREA SI EVALUAREA PROIECTULUI DE 

DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 
 

1. Rapoarte statistice anuale privind rezultatele de ordin cantitativ şi calitativ ale şcolii. 

2. Analiza anuală a curriculumului la decizia scolii şi modificarea lui în funcţie de randament şi cerinţe. 

3. Raportul CEAC. 

4. Statistici privind încadrarea şcolii. 

5. Statistici privind cuprinderea elevilor într-o formă superioară de învăţământ. 

6. Analiza planului de investiţii propus, realizarea lui. 

7. Chestionare aplicate părinţilor, agenţilor economici, elevilor şi autorităţilor locale, precum şi 

reprezentanţilor Bisericii, Pompierilor, Poliţiei şi a unor ONG-uri. 

8. Parteneriate cu instituţii, fundaţii şi unităţi de învăţământ, proiecte comune. 

 

 

                                      INDICATORI DE EVALUARE 

 

1. Calitatea ofertei CDS. Acordul factorilor implicaţi. 

2. Numărul elevilor care solicită schimbarea cursului opţional. Aprecieri ale tuturor reprezentanţilor 

comunităţii. 

3. Procentul elevilor care studiază opţionalul preferat. 

4. Numărul elevilor capabili de performanţă identificaţi. 

5. Numărul premiilor obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare. 

6. Numărul chestionarelor aplicate. 

7. Numărul cadrelor didactice care aplică competenţele asimilate. 

8. Numărul cadrelor didactice formate. 

9. Gradul de atragere a resurselor financiare (donaţii , închirieri, organizări de spectacole). 

10. Numărul de ore de formare continuă efectuate de cadrele didactice la cursurile acreditate. 

11. Procentul cadrelor didactice titulare. 

12. Numărul elevilor consiliaţi. 

13. Procentul de realizare a planului de investiţii. 

14. Numărul de proiecte de cooperare naţională şi internaţională depuse şi aprobate. 

15. Numărul de proiecte de finanţare din fondurile europene nerambursabile depuse şi aprobate. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

XVIII. DISEMINAREA INFORMAŢIEI 
 
 
 
 
 
 

 Starea Învăţământului ialomiţean; 

 

 Acţiuni cu directorii de şcoli din centrul zonal Feteşti; 

 

 Schimburi de experienţă organizate de şcoala noastră la toate disciplinele; 

 

 În presa locală , ziarul editat de CCD Ialomiţa , postul local de radio 

 

    ORION şi postul TV Antena 1 local; 

 

 Pliante de prezentare a ofertei şcolare; 

 

 Site-ul şcolii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Organizaţia noastră reprezintă 

,, unitatea de bază a sistemului de  învăţământ ’’ 

care are drept funcţie principală formarea-dezvoltarea  

personalităţii elevului  

în cadrul unui proces de instruire specializat la nivelul unei activităţi 

didactic / educative cu obiective specifice, convinsă fiind că elevii de azi 

vor conduce şi organiza statul roman de mâine ,  

devenind adevăraţi cetăţeni europeni. 

 

 

 

 

 

 

 

           Este  uşor  să înveţi  a  merge,  

                           important este să ştii spre ce te îndrepţi ! 


