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CONTEXT 

 

Calitatea, echitatea și eficiența sunt cei trei piloni ai reformelor educaționale din ultimele decenii din Europa și din lume, care 

trebuie avute în vedere la construirea sistemelor naționale de management și de asigurare a calității, inclusiv a celui din România. 

Educaţia reprezintă factorul strategic al dezvoltării viitoare a ţării prin contribuţia sa esenţială la modelarea multidimensională şi 

anticipativă a capitalului uman. 

Viitorul depinde în special de creşterea capacităţii de înţelegere şi acţiune umană, dependente la rândul lor de sistemul educaţional 

care trebuie să adopte o nouă atitudine faţă de cunoaştere, faţă de dezvoltare, faţă de viaţă şi să pună accentul pe participare și iniţiativă 

în rezolvarea problemelor reale, concrete, ale societăţii. 

 

Proiectul de dezvoltare instituţională este elaborat în condiţiile integrării sistemului naţional de învăţământ românesc în 

cerinţele şi performanţele învăţământului european şi ţine seama de complexitatea şi diversitatea activităţilor şcolare, el este rolul 

analizei obiective şi al reflecţiei critice asupra situaţiei existente, explorează şi utilizează cât mai judicios resursele naţionale, judeţene şi 

locale pentru atingerea obiectivelor propuse şi satisfacerea nevoilor organizaţionale.  

 

Învăţământul preuniversitar românesc, urmăreşte accesul tuturor persoanelor educabile la un învăţământ de calitate şi la creşterea 

ratei de succes şcolar în sistemul național de educație prin implementarea obiectivelor strategice cu finalitate de lungă durată (anul 

2020),. 

Obiectivele asumate de România în domeniul educației și învățării pe parcursul întregii vieți pentru orizontul 2020 sunt 

următoarele: 

 reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii la un nivel sub 11,3% (ţinta UE 10,0%); 

 atingerea unui procent de cel puţin 26,7% de tineri cu vârste între 30-34 ani care au un nivel de educaţie terţiar sau echivalent 

(ţinta UE: 40%); 

 promovarea învățării permanente și creșterea ratei de participare a populației la formarea profesională continuă până la 10% 

(ţinta UE: 15%). 
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În context european, este necesară aplicarea criteriului concordanţei responsabilităţilor României în raport cu partenerii 

săi europeni şi implicit priorităţile judeţene pe următoarele ţinte strategice ale învăţământului preuniversitar: 

 Modernizarea sistemului de evaluare a calităţii în învăţământul general; 

 Eficientizarea procesului educaţional prin punerea în aplicare a educaţiei centrate pe copil şi a principiului asigurării 

relevanţei pentru creştere şi dezvoltare personală, socială şi profesională; 

 Sporirea accesului la educaţia de calitate pentru copiii de vârstă preşcolară şi şcolară; 

 Promovarea educaţiei incluzive pentru antrenarea tuturor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în activităţi cu caracter 

instructiv-educativ; 

 Reducerea abandonului şcolar. 

 Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale. 

 Formarea personalului din învăţământ prin programe POCU. 

 Asigurarea acoperirii normelor cu personal didactic titular în învățământ. 

 Eliminarea violenţei din şcoli. 

 Programe pentru cei care au părăsit timpuriu școala (programul „A doua şansă”). 

 Autonomie pentru şcoli şi autonomie profesională pentru cadre didactice. 

 Implementarea programului „Şcoala după şcoală”. 

 Adecvarea manualelor şcolare la noul curriculum. 

 Realizarea unui parteneriat corect cu autoritățile administrației publice locale. 

 

Construcţia unui învăţământ modern şi de calitate, adaptat standardelor educaţionale din ţările Uniunii Europene, prin acordarea 

de şanse egale tuturor copiilor, indiferent de posibilităţile şi de particularităţile fiecăruia, reprezintă prioritatea Școlii Gimnaziale Mihai 

Eminescu Roșiorii de Vede, în calitate de instituţie care gestionează procesul de învăţământ. Asigurarea calității în educație, creșterea 

șanselor de acces egal la educație și pregătirea societății bazate pe cunoaștere sunt provocări pentru întreaga comunitate educațională 

dar mai ales pentru instituțiile și organizațiile care sunt centre de formare, inovare și expertiză pentru învățământul preuniversitar. 

Premisa fundamentală este aceea că învățământul trebuie să joace un rol esențial în promovarea echității, a coeziunii sociale și a 

cetățeniei active. În acest context, stimularea creativității și a inovării, inclusiv a spiritului întreprinzător la toate nivelurile de educație și 

formare trebuie abordată ca o necesitate obiectivă impusă de tranziția către o economie și o societate bazată pe cunoaștere. 
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Descentralizarea și creșterea gradului de autonomie la nivelul instituțiilor de învățământ implică o regândire a proiectării 

manageriale și a ofertei educaționale care trebuie elaborată în concordanță cu cerințele comunității. Aceste aspecte determină implicit o 

reînnoire a demersului didactic, prin reactualizarea și modernizarea competențelor profesionale, schimbarea mentalității cadrelor 

didactice, promovarea unui sistem educațional performant. Pe de altă parte, integrarea eureopeană presupune o nouă perspectivă în 

ceea ce privește reconsiderarea investiției în capitalul uman, ca investiție profitabilă pe termen lung, valorificarea potențialului 

resurselor umane de a elebora și de a implementa programe și proiecte educaționale care conduc la dezvoltarea capacității instituționale, 

la eficiență și eficacitate educațională.  

Promovarea principiului educaţiei permanente prin învăţarea pe tot parcursul vieţii reprezintă pentru învăţământul 

teleormănean o direcţie de acţiune prioritară, preocupările în acest domeniu fiind esenţiale pentru dezvoltarea personală, civică şi 

socială, precum şi din perspectiva şanselor de obţinere a unui loc de muncă mai bine remunerat prin valorificarea rezultatelor învăţării 

dobândite, de la educaţia timpurie până la studiile post-universitare şi alte forme de educaţie a adulţilor în contexte formale cât şi non-

formale sau informale. 

Întregul sistem de educaţie şi formare profesională trebuie să asimileze principiile şi obiectivele dezvoltării durabile ca 

element integrator al ansamblului de cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi necesare existenţei şi performanţei personale şi socio-culturale 

în lumea modernă. 

Prezenta ofertă managerială este elaborată din perspectiva asigurării calității sistemului de educație teleormănean și în 

concordanță cu noile cerințe ale integrării învățământului românesc în spațiul european și abordează un management orientat spre 

valorizarea resurselor umane și valorificarea resurselor materiale, financiare și informaționale pentru a crea cadrul adecvat pentru 

dezvoltarea profesională și personală în spiritul educației incluzive și a valorilor democrației, asigurarea de șanse egale în educație, 

reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, stimularea excelenței prin creativitate, cercetare, descoperire, implicare și responsabilitate 

față de școală și comunitate, deschidere către spațiul european prin proiecte și programe comunitare. 

Prin urmare, sunt de părere că Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Roșiorii de Vede, Teleorman trebuie să contribuie la crearea și 

dezvoltarea unui mecanism funcțional, în concordanță cu obiectivele strategice ale M.E.N.C.Ș., pentru a determina implementarea 

participativă a politicilor globale și sectoriale din educație, la formarea unei culturi a dialogului, a dezbaterilor profesioniste și a reflecției 

care să genereze soluții și strategii și să promoveze politicile și practicile bazate pe elemente concrete în domeniul educației și formării. 

Prezentul proiect de dezvoltare instituţională este centrat pe problemele cheie ale școlii. Oferta managerială constituie cadrul 

strategic, sub aspect structural și de conținut privind dezvoltarea instituțională a Școalii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Roșiorii de Vede, 
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Teleorman în perioada 2015 - 2019 fiind fundamentată pe direcţiile strategice formulate în documentele de politici educaţionale ale 

M.E.N.C.Ș. şi este în concordanţă cu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul referitor la educaţie;  

 Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru 
cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale (-ET 
2020) Fonduri europene: Acord de parteneriat 2014-2020;  

 Convenţia O.N.U. privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi adoptată de 
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în data de 13 decembrie 2006 şi 
semnată de România în data de 27 iulie 2007; 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 
2013-2020 Proiectul “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin 
activităţi de mentorat” (POS DRU) 2007 / 2013, finanţat de FSE; 

 Consiliul Uniunii Europene, Raportul cu privire la “Învăţarea de-a lungul 
vieţii în serviciul cunoştinţelor, creativităţii şi inovării”, Bruxelles, 13 
ianuarie 2010. 

Dimensiunea europeană a 
educaţiei: 
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 Guvernul României – Programul de guvernare 2013-2016; 

 Planul de acţiuni al Guvernului pentru anul 2016; 

 Iniţierea şi susţinerea de către guvern a unor programe Sociale: 
-  suplimentul gratuit de hrană, “Laptele şi cornul”, pentru preşcolarii 

din grădiniţele cu program normal şi elevii din clasele P-VIII; 

- manuale gratuite pentru învăţământul obligatoriu; rechizite şcolare 

gratuite pentru elevii din clasele I-VIII cu venituri mici;  
-  burse sociale; programul “Euro 200”,  

Dimensiunea națională -
Guvernul României 

Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Științifice 

 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea OUG nr. 75 / 12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Legea nr. 35 / 2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

 O.M.E.C.T.S. nr. 5547/06.10.2011, privind aprobarea regulamentului de inspecții școlare 

 Ordinul MENCS nr. 5079/2016 -Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România   

 Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015-2020  

 Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015 - 2020 

 Strategia ARACIP pentru perioada 2011-2015 Recâștigarea încrederii în educație 

 Strategia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Educaționale 
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Un spaţiu european deschis al sistemului de invăţămant constituie un generator de avantaje, in condiţiile respectării diversităţii 
regionale, etnice, culturale. Avem nevoie de un sistem educativ care să stimuleze interculturalitatea, mobilitatea trans-europeană şi cooperarea 
la toate nivelurile, Decalajele existente faţă de alte state din Uniunea Europeană pot dispărea doar printr-o abordare realistă a fenomenului 
educaţional la nivel naţional şi la nivel local, in fiecare unitate şcolară. Avem de a face cu un nou tip de elevi care necesită un alt tip de 
abordare. Apetenţa pentru studiu nu mai poate fi dictată sau prescrisă precum o reţetă; ea poate emana numai din convingeri proprii şi prin 
motivaţii situaţionale. Elevul trebuie indrumat cu blandeţe, răbdare şi profesionalism pană cand reuşeşte să-şi dezvolte o gandire creativă, 
pană cand se simte pregătit şi capătă curajul să-şi găsească propriile soluţii la problemele cu care se confruntă. 

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeană a generat pe langă noi oportunităţi şi alte cerinţe in domeniul educaţiei şi formării continue. 
Educaţia şcolară a devenit in mod evident o prioritate, deoarece Romania trebuie să fie un partener credibil şi valabil in domeniul educaţiei şi 
formării profesionale la nivel european.  

Pezentul Plan de Dezvoltare Instituţională are drept prioritate atragerea elevilor spre studiu, dezvoltarea unei gandiri creative a acestora, 
prin asigurarea calităţii procesului instructiv – educativ, in concordanţă cu noile cerinţe ale integrării invăţămantului romanesc in Uniunea 
Europeană. Punctele de plecare şi de referinţă ale oricărui P.D.I. sunt acelea ca invăţămantul trebuie să joace un rol fundamental in 
consacrarea unei economii globale (global economy), a unei societăţi globale a cunoaşterii (knowledge society) şi a unei societăţi a invăţării pe 
tot parcursul vieţii ( lifelong learning society). Acest P.D.I. este conceput pentru creşterea calităţii procesului instructiv –educativ, în 
concordanţă cu noile cerinţe privind formarea competenţelor cheie la elevi, dar şi privind păstrarea identităţii naţionale în contextul 
globalizării unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii ( lifelong learning ).  

Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre dezvoltarea durabilă, dar aceasta nu poate fi susţinută decât de un sistem de educaţie 
performant şi flexibil, bazat pe inovaţie, disponibilitate şi cooperare, ca premisă a incluziunii sociale. In acest context şcoala noastră urmăreşte 
să educe elevul nu numai pentru a şti, ci mai ales pentru a şti să facă, a şti să fie, a şti să devină, practicând un învăţământ cu un standard înalt 
de calitate. 
Progresul inseamnă schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova. Acest factor merge ‘mană in mană’ cu 
disponibilitatea de a coopera, deoarece intr-o societate europeană trebuie să ştii să lucrezi in echipă. Şcoala poate indeplini această misiune 
dacă elevul care parcurge invăţămantul obligatoriu invaţă pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalităţi: invaţă pentru a şti, invaţă 
pentru a face, invaţă pentru a fi, invaţă pentru a trai decent şi sigur in societate şi in orice tip de comunitate. 

Elaborându-şi propria ofertă educaţională, după ce în prealabil a analizat nevoile şi cererile comunităţii, fiecare şcoală depinde de 
resursele umane şi materiale ale acesteia, dar şi de condiţiile concrete ale comunităţii. De aceea îşi fixează ţintele strategice în funcţie de 
misiunea asumată a şcolii.  

Realizând proiectul de dezvoltare instituţională, şcoala îşi defineşte propria personalitate, îşi construieşte identitatea, însă aceasta nu se 
poate face fără a ţine cont de factorii definitorii care conduc la reuşita unui învăţământ de calitate: baza materială a şcolii; calitatea 
profesională şi morală a celor care educă; structura genetică a elevilor; mediul familial şi social; o direcţionare şi structurare permanentă a 

ARGUMENT 
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învăţământului printr-o legislaţie bine racordată la realităţile şi tradiţia învăţământului românesc şi în concordanţă cu evoluţia societăţii pe 
plan naţional şi realizările învăţământului pe plan internaţional. 
 
 Dezideratul scolii pe care o reprezint este un invăţămant cu standarde ridicate de calitate, intr-o şcoala de nivel european. 

 

 

 

Cultura organizațională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitate în relațiile interpersonale, 

cooperare, muncă în echipă, demnitate, democrație, respect reciproc, atașament față de elevi, respect pentru profesie, libertate de exprimare, 

receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorință de afirmare. Se întâlnesc și cazuri de rutină, conservatorism, automulțumire, care necesită o 

abordare adecvată din partea managementului școlii. 

Climatul organizației școlare este unul deschis, caracterizat prin dinamism și un anumit grad de angajare a membrilor instituției școlare. Este 

un climat stimulativ, care oferă satisfacții, relațiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect și de sprijin reciproc. 

Consiliul de Administrație a avizat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme privind activitatea elevilor, cât și a cadrelor 

didactice și a întregului personal al școlii. Conducerea școlii (formată din director și director adjunct) este receptivă la sugestiile profesorilor, face 

aprecieri frecvente și sugestive la adresa acestora, le respectă competența, le oferă o largă autonomie, îi sprijină și evită un control strict birocratic. 

Școala vine în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor, identificând nevoile acestora, analizând resursele educaţionale, consultând parinţii în 

vederea stabilirii curriculumului la decizia şcolii şi a programului şcolar al elevilor, elaborând, în final, oferta educaţională. De remarcat este 

activitatea asociativă a părinţilor, prin intermediul Asociației de Părinți a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, Roșiori de Vede pentru sprijinirea 

şcolii în activităţile extracurriculare şi extraşcolare, implicarea în proiecte şi susţinerea financiară a activităţilor acesteia. 

Mediul social de provenienţă al elevilor, nivelul de educaţie al părinţilor, ocupaţiile părinţilor, ambianţa în familie, interesul părinţilor faţă de 

educaţie, toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă. 

Așadar, conform Planului de Dezvoltare Instituțională al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, calitatea procesului educațional oferit de 

această instituție școlară este una bună, ridicată, deschisă îmbunătățirii. 

 

 

 

 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN 
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PREZENTAREA MEDIULUI EXTERN Şl INTERN AL UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

1 .Prezentarea municipiului Rosiorii de Vede 

 

Roșiorii de Vede este un municipiu situat în Câmpia Română, în județul Teleorman, Muntenia, România. Orașul s-a 

regăsit în documentele vechi sub numele de Russenart. Străvechiul Russenart a luat ființă în inima Câmpiei Române și în 

centrul Teleormanului istoric, între coline domoale și pâlcuri rămase din vestita Pădure Nebună (a Deleormanului), ce a dat 

numele acestui ținut. O așezare urbană campestră, dar cu împrejurimi incredibil de pitorești și cu tradiții seculare, ce dau 

farmec, lumină și o anumită intimitate acestor locuri, de intensă trăire spiritual, Russenartul multicentenar sau municipiul 

Roșiorii de Vede (așa cum este denumit oficial în zilele noastre) s-a dezvoltat pe malul drept al râului Vedea și este străbătut de pârâul Bratcov în 

partea sa de sud și de vest. La mai puțin de 50 Km de oraș, întâlnim apele Oltului și Dunării. Municipiul Roșiorii de Vede se află totodată la 100 km 

de București, la 100 km de Craiova și tot la 100 km de Pitești și Târgoviște, la câte 80 Km de Giurgiu și Slatina, și este singurul centru polarizator de 

importanță națională al județului Teleorman. Este legat în mod direct, prin șosele moderne și magistrale feroviare, de mai toate marile orașe din 

jumătatea de sud a țării, dar și din Ardeal și Banat, printre care: București, Craiova, Drobeta Turnu Severin, Lugoj, Timișoara, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, 

Târgu Jiu, Deva, Cluj, Alba Iulia, Slatina, Giurgiu sau Pitești, dar și de orașe mai mici, cum ar fi Alexandria (actuala reședintă a județului stabilită de 

regimul comunist), Turnu Măgurele, Zimnicea, Caracal, Dragănești-Olt, Videle sau Costești. Are toate condițiile pentru a deveni unul din cele mai 

puternice centre urbane,economice și culturale din Muntenia, în eventualitatea ca dezvoltarea viitoare a acestei părti a țării va fi gândită pe criterii de 

adevăr istoric, cultural, social, dar și de eficiență economică. 

Municipiul Roșiorii de Vede se găsește la întretăierea paralelei de 44*07’ latitudine nordică cu meridianul de 25* longitudine estică și se 

mărginește la vest cu comuna Măldăieni, la sud cu comunele Peretu și Troianu, la est cu comuna Vedea și comuna Drăgăneștii de Vede, iar la nord cu 

comuna Scrioaștea, așezări de care este legat economic, cultural, tradițional și social și care, în viitorii ani, ar putea fi incluse în teritoriul 

municipiului. 

Municipiul de azi s-a dezvoltat într-un loc de important trafic comercial datorat trecerii pe aici, încă din cele mai vechi timpuri, a unor 

importante drumuri, ca “drumul lui Traian” și “drumul oii”. Aceste căi de comunicație legau Ardealul de Dunăre și se intersectau aici cu alte drumuri 

paralele cu fluviul – drumurile “țintei” și “olacului”, motiv pentru care localitatea a fost cunoscută, încă de la prima sa atestare documentară, sub 

forma de târg. 

Relieful teritoriului pe care îl ocupa municipiul Roșiorii de Vede, după harta hipsometrică a Atlasului geograpfic, este caracteristic parții de 

vest-centrală a Câmpiei Române despărțită aici, de valea râului Vedea, în două compartimente: Găvanul Burdea – la răsărit și Câmpia Boian – la 

apus. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teleorman
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pite%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgovi%C8%99te
https://ro.wikipedia.org/wiki/Giurgiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Slatina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teleorman
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ardeal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Craiova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Drobeta_Turnu_Severin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lugoj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Timi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sibiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Jiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Deva
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Slatina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Giurgiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pite%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ardeal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83re
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În zona Roșiorii de Vede, pe malul drept al râului care completează numele orașului, relieful se încadrează în caracteristicile Câmpiei Boian. 

Terenul este neted, cu o înclinare generală de la nord-vest spre sud-est, aproape imperceptibilă în oraș, localitatea fiind desfasurată ca o fâșie îngustă, 

perpendicular pe direcția generală de inclinare a solului. 

Câmpia din jurul orașului este fragmentată de văile râurilor Vedea, Bratcov și Urlui. Intravăile sunt înguste, având lățimea de numai 300-1000 

m între Vedea și Bratcov, sau 2-2.5 km între Bratcov și Urlui. 

Cea mai mare parte a caselor din oraș sunt așezate în lunca înaltă a râului Vedea, la altitudinea absolută de 82.5 m, dar circa 1/7 din locuințe și 

cea mai mare parte a întreprinderilor industriale s-au ridicat pe vechea terasă vestică a râului, pîna la altitudinea de 99 m atingând nivelul câmpiei care 

domina orașul. 

Din punct de vedere geologic, teritoriul orașului se suprapune pe unitatea din fața Carpaților, denumită Platforma Moesica. La suprafață 

întâlnim depozite cuaternare formate din aluviuni constituite din maluri, nisipuri și pietrișuri ce corespund holocenului. Urmeaza apoi, spre adâncime, 

depozite ale unui regim marnos (marne cu intercalații nisipoase, argile, nisipuri și pietrișuri) care s-au depus într-un regim lacustru din pleistocenul 

mijlociu. Aceste structuri se suprapun stratelor de Fratești – formațiune întâlnită pe întreg teritoriul județului Teleorman. Ele sunt cosntituite în partea 

superioară din nisipuri fine, iar la bază din piet. La aproximativ 25 km nord de orașul Roșiorii de Vede, în satul Plopi, comuna Beuca, se află cel mai 

bătrîn stejar din România, mărturie vie a Pădurii Nebune de odinioară. 

1.1 Activitati specifice zonei:  
Comerţ ;Industrie ;Agricultură 

1.2 Activitati economice principale:  
În prezent economia Municipiului Roşiorii de Vede se bazează în special pe comerţ, agricultură şi industrie. 

Fiind un centru urban cu caracter comercial şi de prelucrare a produselor agricole, sunt atrase resurse şi din comunele limitrofe. 

Categoriile de industrii existente în Municipiul Roşiorii de Vede sunt: industria uşoară, industria alimentară, industria de prelucrare a lemnului. 

1.3 Obiective turistice:  
Zona de agrement "Vedea" - cuprinde spaţii de cazare şi terenuri de sport 

Pădurea "Vedea" - în care este amplasată o pensiune 

Zona "Urlui" - cuprinde 5 iazuri piscicole şi o cabană turistică 

Parcul "Nicolae Bălcescu" - în care este amplasat Teatrul de Vară, un restaurant având două săli de festivităţi şi un ştrand modern 

Castrul Roman 

Cetatea Cazacilor 

1.4 Evenimente locale:  
Bâlciul anual - atestat documentar din anul 1830, considerat ca fiind cel mai mare din judeţul Teleorman şi al doilea ca mărime din sudul ţării 

în perioada 1-8 septembrie 

Zilele Municipiului Roşiorii de Vede - în perioada 20-21 mai 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Plopi
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1.5 Facilitati oferite investitorilor:  
Amplasament: 

Municipiul Roşiorii de Vede este situat în partea de vest a judeţului Teleorman, la distanţele: 

- 35 km faţă de reşedinţa de judeţ, Alexandria 

- 120 km faţă de Bucureşti (pe DN6) 

- 109 km faţă de Craiova (pe DN6) 

- 40 km faţă de Turnu Măgurele (port la fluviul Dunărea) 

- 75 km față de Zimnicea (port la fluviul Dunărea) 

- 90 km faţă de Piteşti (pe DN 65A) 

Municipiul este nod de cale ferată constituit din magistralele: 

- Bucureşti-Roşiorii de Vede-Craiova, 

- Piteşti-Roşiorii de Vede, 

- Roşiorii de Vede-Turnu Măgurele, 

- Roşiorii de Vede-Alexandria-Zimnicea 

Reţele edilitare: 

- reţea stradală compusă din 160 de străzi, care, împreună cu aleile dintre blocuri are o lungime totală de 94 km 

- reţea distribuţie apă potabilă de 59 km 

- reţea de canalizare menajeră în lungime de 53 km 

- reţea de transport şi distribuţie gaze naturale 56 km 

- reţea de canalizare pluvială în lungime de 8 km 

- reţea electrică în lungime totală de 107 km 

Posibilitatea atribuirii de terenuri şi spaţii din domeniul municipal 

Posibilitatea selectării forţei de muncă cu înaltă calificare din rândul persoanelor disponibilizate 

1.6 Proiecte de investitii:  
Modernizarea infrastructurii de transport rutier în întreg municipiul 

Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare 

Valorificarea resuselor regenerabile prin crearea unei centrale solare 

Reabilitarea şi modernizarea zonelor urbane 

Modernizarea şi consolidarea Centrului Cultural Multifuncţional "Alexandru Popescu Tair" 

Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar 

Dotrea cu aparatură a Spitalului Municipal "Caritas" 
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Modernizare târg săptămânal 

Modernizare poduri pe strada Dunării şi pe strada Belitori 

Construirea de blocuri de locuinţe pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL)  

Construirea de săli de sport 

1.7 Populaţie: 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Roșiori de Vede se ridică la 27.416 locuitori, în scădere față de 

recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 31.849 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (85,54%), cu o minoritate de romi 

(1,62%). Pentru 12,78% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși 

(85,98%). Pentru 12,82% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

La nivel local,  numărul total al populaţiei şcolare, s-a redus,numărul cadrelor didactice de asemenea, iar numărul unităţilor de învăţământ s-a 

redus prin comasarea unor scoli  gimnaziale. 

 

1.8 Reţeaua şcolară a municipiului Rosiorii de Vedei în anul şcolar 2015-2016 reflectă structura geografică, socială şi economică a 

municipiului, aceasta fiind următoarea, pe tipuri de unităţi: 

- 7 grădiniţe ; 

- 4 şcoli gimnaziale, 2 structuri arondate; 

- 1 colegiu national 

- 1 colegiu tehnic 

- 3 licee  tehnologice 

- 1 centru scolar de educatie incluziva 

- 1 club sportiv scolar 

- o şcoală postliceală. 

 

2.Prezentarea Scolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Rosiorii de Vede 

                          

                                          INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV 

2.1 Titulatura oficială a  şcolii: PJ.SCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” CU STRUCTURA GRĂDINIȚA CCU PP.NR.4 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_%28Rom%C3%A2nia%29
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_%28Rom%C3%A2nia%29
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
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2.2 Adresa: şcoala este situată în Roșiorii de Vede, pe strada I.L. Caragiale nr. 4-6, telefon/fax 0247466944, e-mail 

scoala_eminescu@yahoo.com. Se  învecinează cu următoarele unităţi şcolare: Liceul Tehnologic ”Emil Racoviță”, Colegiul Tehnic ”Anghel 

Saligny”,  Școala Gimnazială “ Dan Berindei”. 

2.3 Scurt istoric al şcolii: Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Roșiorii de  Vede este o institutie scolara reprezentativa la nivel local si 

judetean, prin rezultatele de exceptie ale elevilor si a cadrelor didactice. 

Scoala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu” a luat fiinta la 11 decembrie 1833, deoarece, conform „Regulamentului scoalelor publice” - 1832, 

trebuiau infiintate Scoli Nationale sau  Publice de stat,  in fiecare capitala de judet, cate una. 

La acel moment, orasul Rusii de Vede era capitala judetului Teleorman.. Scolile Nationale aveau o organizare noua, cu profesori pregatiti de 

Eforia Scoalelor si platiti de stat. Pentru inceput au fost inchiriate chiliile Bisericii Sf. Spiridon; intre 1835-1836, prin contributie publica generala, 

rosiorenii au construit un local propriu pentru scoala, situat in strada Sf. Ioan, astazi strada Mihai Eminescu. Primul profesor, organizatorul scolii, a 

fost ardeleanul Alecsie Popovici.  

 In anul 1894, prin grija Primariei Roșiorii de Vede, școala se muta intr-un nou si modern edificiu, situat in strada Renasterii nr. 21, unde va 

ramane pana la cutremurul din 1977; grav afectata cladirea va fi demolata. Fostei Scoli generale nr.1 Roșiorii de Vede i se repartizeaza, dupa 

cutremur un nou spatiu scolar; cladirea fostului Liceu teoretic nr.2. In aceasta cladire, situata in strada I.L.Caragiale nr. 4-6, functioneaza si in prezent. 

 In prima jumatate de secol, in cadrul Scolii Nationale din Roșiorii de Vede, in afara pregatirii elevilor de varsta scolara, vara, prin cursuri 

speciale era asigurata si pregatirea viitorilor invatatori pentru scolile satesti din multe judete situate in fosta Tara Romaneasca: Olt, Arges, Valcea,  

Muscel, Gorj. 

Timp de 30 ani, intre 1860-1890, un fost revolutionar de la 1848, devenit Profesor Primar al scolii din Roșiorii de Vede, va  face din aceasta 

institutie publica una din cele mai vestite si stralucite scoli din Tara Romaneasca din acea perioada. S-a bucurat de sprijinul si aprecierea continua a 

Eforiei Scoalelor, a Ministerului Cultelor si Instructiunii Publice, a Colegiului Sf. Sava - pe atunci cu rol de Academie.  

Printr-un efort permanent, in anul 1963, Scoala generala nr.1 ajunge scoala fruntasa pe intreaga Regiune Bucuresti cu dreptul de a participa la 

emisiuni Radio destinate elevilor. Mii de specialisti renumiti in diferite domenii de activitate, in tara sau pe diferite meridiane ale globului, si-au 

inceput cariera cu invataturile primite in aceasta unitate scolara, care intr-o frumoasa zi de mai 2002, a inceput sa poarte un nume: ”MIHAI  

EMINESCU”. 

Cine suntem in prezent? 

Suntem o unitate de învăţământ  cu rezultate de exceptie la invatatura, precum si la concursurile si olimpiadele scolare, dorită de populaţie; o 

scoala a performantei, in care profesori, elevi si parinti, deopotriva, isi unesc   eforturile pentru acest scop; suntem simbolul dăruirii profesionale, 

suntem       O SCOALA DE ELITA . 
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 Ce vom fi in viitor? 

      O şcoală europeană cu o bază materială ultramodernă, înscrisă pe traiectoria ascendentă spre perfecţionarea procesului de învăţământ, cu o 

echipa manageriala, profesori si elevi de exceptie, in vederea atingerii celor mai inalte standarde de calitate. 

Pentru a ne atinge obiectivele in viitor, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Rosiorii de Vede, isi propune urmatoarele  finalităţi educaţionale : 

- formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii; 

- valorizarea propriilor experienţe în scopul unei orientări profesionale optime pentru piaţa muncii şi/sau pentru învăţământul liceal 

- dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socioculturale diferite: familie, mediul 

   profesional, prieteni etc. 

- dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea 

contextuală a unor informaţii complexe; 

- cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de calitate; 

- formarea autonomiei morale. 

 

Începând cu 1 septembrie 2017 unității noastre școlare i s-a arondat ca structură Grădinița cu program prelungit nr.4 Roșiori de Vede. 

 

Cine este Grădinița cu program prelungit nr.4 Roșiori de Vede? 

 

Gradinița cu P.P. nr. 4 Rosiorii de Vede funcționează din anul 1976 într-o zona centrală a orașului,fiind situată pe strada I.l.Caragiale nr. 37. 

structura Școlii gimnaziale Mihai Eminescu ,activitatea se desfășoară într-o clădire special amenajată pentru preșcolari. Zona în care 

funcționează grădinița este una în care se află sediile unor instituții importante (Primaria,Scoala “Mihai Eminescu”,Ocolul silvic,etc.)motiv 

pentru care pretențiile părintilor în ceea ce priveste pregatirea copiilor in unitatea noastra ,dar si cerintele lor legate de conditiile care le sunt 

asigurate copiilor pe perioada sederii lor in gradinita sunt foarte mari. Unitatea functioneaza in regim de program prelungit,intre orele 06.00-

18.00 ,oferind copiilor inscrisi servicii de cantina cu mic dejun,pranz si o gustare la orele 16.00. Suntem racordati la reteaua de apa-canal si la 

cea de gaz a orasului ,dispunem de iluminat corespunzator, incalzirea realizandu-se prin centrala proprie. Prestigiul de care se bucura unitatea 

noastra inca de la infiintare ne straduim sa il mentinem si sa-l ridicam,iar parintii care ajung in gradinita sunt dispusi, de multe ori, sa sprijine 

unitatea si initiativele conducerii acesteia cu privire la intretinerea si dezvolatarea localului. 

 2.4 Resurse umane 

Obiectivul principal al Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu" Rosiorii de Vede, constă în desăvârşirea la tineri a unei personalităţi active, 

competente, motivate şi creative, capabile de opţiune şi decizie, precum si  dobândirea unei culturi generale orientate spre  un nivel de instruire si 

educatie, comparabil cu cel european . 
Infrastructura cu caracter uman este principala "bogăţie" a unităţii noastre şcolare.  
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Deprinşi din familie cu respectul pentru studiu, cu înţelegerea faptului că destinul individului se desavârşeşte prin cunoaştere, elevii noştri aduc 

lauri şcolii şi sunt pentru noi, parteneri în actul educaţional, nu subiect al învăţării. Invăţătorii şi profesorii acestei instituţii sunt dascăli de vocaţie, cu 

o pregatire didactică ireproşabilă, oameni de eleganţă şi supleţe spirituală, care înţeleg că scopul educaţiei este a învata pentru "a fi", nu a învăţa 

pentru "a şti". In concluzie, colectivul de elevi si cel  didactic se afla int-o armonizare perfecta cu scopul obtinerii unei calitati superioare a educatiei. 
 

 Elevi  

Informatii cu privire la situatia scolara a elevilor in anul scolar 2016 / 2017 

 

 Dinamica efectivelor de elevi 

  Se observă că numărul elevilor este în descreştere. În ultimii  ani, efectivul de elevi al şcolii a scăzut cu aprox.8% şi va mai continua să scadă, 

încă cel puţin doi ani, avand in vedere natalitatea scazuta din perioada 2009-2011 

 Personal didactic  
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- Colectivul de cadre didactice este stabil, format în proporţie de 89% din cadre didactice titulare. Stabilitatea colectivului permite 

şcolii elaborarea politicilor educaţionale pe termen mediu şi lung. 

- Relaţiile dintre cadrele didactice sunt destul de bune, nu există stări conflictuale. Colaborarea conducerii şcolii cu cadrele didactice 

este bună, există o permanentă comunicare şi respect reciproc. 

- Cadrele didactice se implică în problemele şcolii, în activităţile extracurriculare, manifestând dorinţa de formare continuă şi 

perfecţionare şi sunt deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului. 

- Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare - învăţare prin orientarea lui spre formare de competente şi aptitudini, 

utilizând strategii participative. Relaţiile interpersonale sunt bazate pe colaborare, deschidere, comunicare. 

 

      Personal didactic :  (2016/ 2017)               

Cadre didactice Doctorat Gradul I Gradul II Definitivat Debutant Total 
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invăţători - - 13 1 1 1 - - - - 14 2 

prof. lb. romană  - - 1 - 2 - - - - - 3 - 

prof.lb. engleză - - 1 - 2 - - - - - 3 - 

prof. lb. franceză - - 1 - - 1 - - - - 1 1 

prof. matematică - - 3 - - - - - - - 3 - 

prof. Fizică – chimie       - - 1 - - - - 1 - - 1 1 

prof. biologie   - - 1 - - - - 2 - - 1 2 

prof.geografie 1 - - - - 1 - 1 - - 3 2 

prof. istorie /cultura civ - - 2 - - - - - - - 2 - 

prof. religie - - 2 - - - - - - - 2 - 
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prof. ed.plastica - - - - - - - 1 - - - 1 

prof. ed.muzicală                - - 2 - - - - - - - 2 - 

prof. ed.fizică - - 2 - 1 - - - - - 3 - 

prof. ed. Tehnologica - - 2 - - - - - - - 2 - 

Prof. Informatica - - - 1 - - - - - - - 1 

TOTAL  1 0 31 2 5 3 - 5 - - 37 10 

 

Distribuţia pe grupe de vechime (2016-2017): 

Vechime 

în 

învăţământ 

debutant 2–6 

ani 

6-10 

ani 

10-

14 

ani 

14-

18 

ani 

18-

22 

ani 

22-

25 

ani 

25-

30 

ani 

30-

35 

ani 

35-

40 

ani 

Peste 

40 

ani 
- 1 6 9 8 7 2 5 4 6 2 

 

 Personal didactic auxiliar 

Este format dintr-un secretar şef, un operator date, un bibliotecar şi un contabil sef, fiecare având norma întreagă.  

    Personal nedidactic 

Activitatea de administraţie este asigurată de 4 îngrijitoare, un muncitor de întreţinere  fiecare având norma întreagă.  

 Grădinița cu program prelungit nr.4:Toate cadrele didactice (11) sunt calificate:  

 8 au gradul didactic I 

 3 educatoare are gradul didactic II  

 1 educatoare cu Liceul Pedagogic 

 10 educatoare  cu studii superioare în specialitate 

Absolvente de cursuri de formare / perfecţionare după cum urmează: 

 -PRET  
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 - ECDL  

 “Învăţarea prin cooperare”-50% dintre cadrele didactice 

  „Şcoala părinţilor” 

  “Educatia incluzivă” 

  “Educaţie si formare. Strategii de implementare a reformei “  

  “Iniţiere in utilizarea calculatorului” 

  “Educaţie religioasă” 

 

 2.5  Resurse materiale si financiare 

 a.    Baza materială : 

- clădirea  principala este formată din parter plus doua etaje (la parter este biblioteca, CDI),un corp anex de cladire in care se afla o sala de 

sport si 4 sali de clasa. 

- suprafaţa spaţiului şcolar este de 2050 m2 

- 15 săli de clasă 

- 4 laboratoare : limbi straine, fizică - chimie, biologie si informatică dotat cu calculatoare , imprimante, server, modem, internet,video-

proiector; 

- 2 cabinete: director, director adjunct, dotate cu doua calculatoare, internet, imprimante. 

- secretariat dotat cu calculator, internet și xerox, arhivă,. 

- cancelarie profesori, dotată cu televizor, calculator, internet şi reţea de cablu pentru TV. 

- 1 sala CDI  dotată cu aparatură de proiecţie, televizor,  

- 1 staţie radio de amplificare. 

- monitorizare video pe holuri, intrări, curtea şcolii. 

- 1 cabinet de asistenta  psihopedagogica dotat cu calculatoar, internet, video-proiector, aparat de filmat, aparat foto digital, televizor, 

xerox, etc. 

- 1 sală de distribuire lapte si corn dotată cu rafturi şi frigider. 

- 1 bibliotecă cu un număr de 24.000 volume cărţi, dotată cu calculator, internet. 

- 1 sală de sport dotată cu vestiare (pt.fete si pt. băieţi), grupuri sanitare.  

-  magazie de materiale 

- 2 terenuri sport (1700m2) 

- Sala de mese cu o capacitate de 30 locuri 
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     Din punctul de vedere al mijloacelor si materialelor didactice, scoala noastră este dotată în proporţie de 87.5 % din banii primiţi de la bugetul 

local si 12.5 % din autofinanţare prin inchirierea obiectivelor în afara spaţiului de timp necesar pentru desfaşurarea programelor proprii de 

instruire şi educaţie.  

b.  Finanţarea unităţii : 

  finanţarea de la bugetul local (salarii, reparaţii si igienizare), investiţii, intreţinere, obiecte de inventar 

   Asociatia de parinti a Scolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu ‘’ 

   sponsori 

   autofinanţare – inchirieri. 

La Grădiniță s-a reuşit cu sprijinul Primăriei şi cu  implicarea  părinţilor utilarea unităţii după cum urmează: 

    dotarea a 9 săli de clasă cu mobilier atractiv si multifuncţional in proporţie de 85% . 

    sectorizarea zonelor de lucru la activităţile alese, cu posibilitatea folosirii lor şi la activităţile comune ce au strategii de activităţi integrate şi 

metode interactive  

    dotarea cu  frigider şi dulapuri a încăperii pentru corn si lapte  

 inlocuirea tamplariei vechi din lemn cu tamplarie PVC 

 dotarea  cu aparate de joacă a curţii 

    recondiţionarea materialelor didactice vechi cu sprijinul cadrelor didactice  

                   

             INFORMAŢII DE TIP CALITATIV 

2.6 Situatia scolara 

Informatii cu privire la situatia scolara a elevilor in anul scolar 2016 / 2017 

Niv.de 

inv. 

Numar elevi inmatriculati Varsta 

elevilor 

% 

promovabilitate 

Rata abandon sc. 

(repetenti) Total Fete Baieti 

Primar 384 193 191 6-11 

ani 

100% - 
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Gimnazial 361 187 174 11-15 

ani 

99,5% 2 

Total 745 380 365 - - 2 

 

Situaţia absolvenţilor de clasa a VIII-a la 15 iunie 2017 

Nr. 

absolvenţilor 

clasei a VIII-a 

Elevi care au 

fost admişi la 

liceu. 

% elevi admişi la :   OBS. 

 

Liceu 

 

Şcoli profesionale 

65 61 93% 7%  

 

 

2.7 Frecventa elevilor 

 

Frecvenţa la Scoala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu”  este bună, majoritatea elevilor frecventând cu regularitate cursurile. Practic, raportându-ne 

la numărul total de elevi, ar rezulta in medie 6 absenţe pe elev. Este limpede că şi în unitatea noastră şcolară sunt elevi care au absenţe de la cursuri, 

existând preocupări constante pentru diminuarea acestui fenomen 

 

Numărul total al absenţelor pe ultimii ani se prezintă după cum urmează:  

    

 

 
Total absenţe Motivate Nemotivate Absente/elev 

 

An şcolar  2011 - 2012 
3789 2592 1197 5 

An şcolar 2012 - 2013 4272 2860 1412 5 

An şcolar 2013-2014 4919 3908 1011 6 
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An şcolar 2014-2015 6012 3842 2170 7 

An scolar 2015-2016     

An scolar 2016-2017     

 

 

2.7 Starea disciplinară 

 

Disciplina se încadrează în limitele normalului, comportamentul elevilor fiind unul adecvat instituţiei şcolare în care învaţă. Raportat la 

indicatorul medii la purtare, comportamentul elevilor se poate aprecia cu calificativul „F.B.”. 95% dintre elevii Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” 

au obţinut media 10 la purtare în ultimii ani. 

Statistica mediilor la purtare 

2011/2012  - 10 elevi cu medii intre 7,00 – 9,99 

2012/2013  –  6 elevi cu medii intre 7,00 – 9,99 

2013/2014  –  2 elevi cu medii intre 7,00 – 9,99 

2014/2015 -  10 elevi cu medii intre 7,00- 9,99 si un elev cu media 6.50 (Sali Fernando) 

2015/2016 –  12 cu medii intre 7,00 – 9,99 

2016/2017- 12 elevi cu medii intre 7,00 – 9,99 

 

2.9 Statistică privind personalul unităţii şcolare (personal didactic – titulari, suplinitori, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). 

 

Personal didactic :  (2016 / 2017)        

        

Cadre Doctorat Gradul I Gradul II Definitivat Debutant Total 
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TOTAL 1 - 31 2 5 3 - 5 - - 37 10 

  

 
 

Toate posturile sunt ocupate cu personal calificat (studii corespunzătoare postului/ catedrei pe care îl/o ocupă). Personalul didactic auxiliar şi 

nedidactic este insuficient.  

Rata mişcării personalului didactic: 

Mişcarea personalului didactic la Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu”  este redusă. În general, numărul personalului didactic înregistrează 

diferenţe foarte mici de la an la an, datorită în primul rând stabilităţii ofertei educaţionale.  

Numărul persoanelor care pleacă este foarte apropiat de al celor care vin, exceptând blocarea posturilor. 

 

2.10 Starea clădirilor: 

0

2
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2–6 06.oct 10-14
ani
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ani

18-22
ani
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35-40
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Peste 40
ani

Distribuţia pe grupe de vechime a cadrelor didactice 
(2015-2016)

în învăţământ în învăţământ -
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Starea clădirilor este bună şi foarte bună. Au contribuit la aceasta: 

 Recondiţionarea corpului principal si a celui secundar  în cadrul Programului de reabilitare a şcolilor, program derulat de  M.E.C.S. A fost 

schimbată tâmplăria exterioară, avându-se în vedere sporirea confortului termic. 

 Dotarea cu mobilier a sălilor de clasă, cabinete , laboratoare, CDI, depozite de alimente şi de materiale. (fonduri de la guvern, consiliul local şi 

asociaţia de părinţi). 

 Modernizarea grupurilor  sanitare, igienizarea localului şcolii  (interior, exterior), instalarea de aer conditionat in unele sali de clasa 

 Amenajarea/pavoazarea holurilor şi a scărilor. 

 Bitumizarea bazelor sportive şi pavarea aleilor incintei, împrejmuire şcoală, reamenajarea spatiului verde si a curtii scolii (fonduri de la 

consiliul local, sponsorizari). 

 Amenajare şi dotare sala pentru servirea mesei,sala de sport,spatiu centrala termica 

 

  2.11 Bugete 2011-2016:  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 Obs. 

Fonduri 

alocate de la 

bugetul local 

1927000 2112000 2709000 2576000   

Fonduri 

alocate de la 

bugetul de 

stat 

18238 5589 6579 7183   

Venituri 

extrabugetare 

4800 - - 3000   

 

2.1.2 Ambianţa din şcoală 
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În şcoală există o ambianţă propice desfăşurării unei eficiente activităţi instructiv-educative, pe de o parte datorită calităţii optime a bazei 

materiale, în al doilea rând generată de existenţa unui corp profesoral recunoscut prin profesionalismul său. Există o atmosferă de înţelegere şi respect 

reciproc atât între membrii conducerii, între membrii corpului profesoral, cât şi între aceştia şi personalul nedidactic şi întreţinere, elevi şi părinţi. 

Stările conflictuale sunt preîntâmpinate, iar conflictele latente sau, uneori manifeste, sunt mediate, soluţionate într-un mod pozitiv. 

 

2.1.3  Mediul social de provenienţă al elevilor de la Scoala Gimnaziala. „Mihai Eminescu” și Grădinița cu pp.nr.4 

 

Mediul de provenienţă al elevilor  este preponderent urban. 

     Nivelul de calificare al părinţilor respectă, de asemenea, criteriul eterogenităţii, fiind atât mediu, cât şi superior. Majoritatea părinţilor 

elevilor de la Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” (aproximativ 70%) au studii profesionale şi liceale şi aproximativ 30% studii universitare. 

   Ocupaţiile părinţilor reflectă nivelul de calificare şi sunt variate: muncitori calificaţi şi necalificaţi, angajaţi în sectoare diverse, agenţi de pază, 

poliţişti, preoţi, agricultori,  patroni de firme, medici, economişti, jurişti, învăţători/profesori, asistenţi sociali etc., desfăşurându-şi activitatea în  

întreprinderi cu capital de stat şi particular, instituţii etc.). Un procent de aproximativ 5% sunt plecaţi în străinătate. 

Interesul părinţilor faţă de şcoală este crescut, cu deosebire în clasa a VIII-a in vederea admiterii la liceu,si la inceputul fiecarui ciclu de 

invatamant, după care, pe măsură ce elevii înaintează în vârstă, interesul manifestat (vizite la şcoală în afara şedinţelor cu părinţii şi a situaţiilor 

deosebite) se plasează pe o curbă descendentă. 

 

2.1.3. Calitatea activităţii corpului profesoral - an şcolar  2016 – 2017 

 

 

La Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” există un relativ echilibru între personalul didactic cu experienţă (30 – 40 de ani de predare) şi 

personalul didactic tânăr şi foarte tânăr (0 – 6 ani de predare). Cei mai mulţi se încadrează în grupa de mijloc (10 – 30 de ani de predare). Se îmbină în 

mod benefic tinereţea cu experienţa. 

Rezultatele în plan profesional sunt remarcabile, majoritatea deţinând gr.didactic I  sau titlul de doctor în ştiinţe (1). Sunt absolvenţi de cursuri 

postuniversitare sau ai cursurilor de formare continuă şi au contribuţii ştiinţifice si metodice.  

Prestaţia la clasă a colectivului de cadre didactice este ilustrată şi de rezultatele obtinute de elevi la E.N. 2017,dar si numărul important de 

participări ale elevilor din Scoala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu” la diferitele faze ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare.  

 

2.1.4. Modul de comunicare  

 

În general, comunicarea este funcţională, atât pe verticală cât şi pe orizontală, in ambele sensuri. 



PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ –PJ.Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” cu structura Grădinița cu 
program prelungit nr.4, Roșiorii de Vede,Teleorman 

2017-2022 

 

26 

 

Se realizează între: 

 Director – personal didactic şi nedidactic; 

 Director – elevi (prin profesori şi diriginţi sau direct); 

 Director – părinţi (prin profesori şi diriginţi sau direct). 

Directorul comunică mesajul oral sau scris.  

 Profesori - profesori/profesori diriginti/educatoare 

 Invatatori – profesori 

 Profesori – elevi 

 Profesori – parinti 

 Educatoare- învățătoare 

Toate formele comunicării se derulează în mod formal, dar şi informal. 

Comunicarea decurge în limitele normalului şi al decenţei. 

Comunicarea cu părinţii se realizează prin şedinţele adunărilor generale ale părinţilor claselor şi ale Asociatie de parinti a scolii (de 4 ori  pe an 

au loc întâlniri ale părinţilor cu directorul, directorul adjunct; de mai multe ori întâlnirea diriginţilor cu părinţii elevilor claselor). 

Comunicarea directorului Scolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” cu reprezentanţii comunităţii locale este optimă şi se realizează în ambele 

sensuri. 

 

2.1.5 Calitatea managementului şi stilul de conducere 

 

În contextul unei societăţi moderne în permanentă schimbare, echipa managerială a Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”,  se defineşte prin 

calităţi şi abilităţi precum: gândire logică, capacitate de conceptualizare, capacitate de diagnoză, capacitate de decizie, obiectivitate în perceperea şi 

judecarea altora, adaptabilitate, centrarea pe dezvoltarea celorlalţi, spirit colegial, capacitatea de a asculta şi de a lua în considerare şi alte păreri decât 

cele proprii, comunicare facilă, încurajarea creativităţii, atitudini pozitive, atribuţii delegate într-o pondere considerabilă.  

Directorul, directorul adjunct şi coordonatorul proiectelor educative sunt absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ superior universitar de 

prestigiu, aducând cu sine în managementul implementat la nivelul instituţiei, rigoare şi viziune academică. Echipa managerială de la Scoala 

Gimnaziala „Mihai Eminescu” promovează un  stil de conducere democratic. În funcţie de situaţie, acordă prioritate uneia dintre următoarele 

variabile: cerinţele sarcinii, nevoile grupului, nevoile indivizilor. 

Membrii echipei manageriale pornesc de la premisa că obţinerea performanţelor depinde de modul în care un manager reuşeşte să influenţeze 

comportamentul celorlalţi membri ai corpului didactic şi nedidactic. De aceea pune un accent deosebit pe motivarea şi coordonarea acestora. 

Sunt folosite următoarele instrumente manageriale: Regulamentul de ordine interioara, Fişa operaţionalizată a postului, Organigrama, Tabloul 

de bord, Fişa de asistenţă, Fişa de evaluare, Scala de evaluare, Planul managerial. 
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CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ  

 Cuprinde ansamblul valorilor, credinţelor, aspiraţiilor, aşteptărilor şi comportamentelor reunite ale echipei manageriale, cadrelor didactice si 

elevilor; 

 Cultura organizaţională a unităţii şcolare se întemeiază pe muncă, justiţie sociala, respectul faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale ale 

omului şi faţă de valorile democratice; 

 A fost elaborat regulamentul de ordine internă care cuprinde norme privind atât activitatea cadrelor didactice cât şi pe cea a elevilor; 

 Climatul organizaţiei scolare este deschis, stimulativ,caracterizat prin dinamism; 

 Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de respect şi de sprijin; 

 Directorul realizeaza o comunicare asertiva la nivelul scolii , are un stil de lucru democratic, manifesta  încredere în echipa de lucru, este 

receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările organizaţiei şi a nevoilor ei. 
Ne dorim ca trăsăturile dominante in şcoala noastră sa fie cooperarea, munca in echipa, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru 

profesie, libertatea de exprimare. Climatul organizaţiei şcolare vrem să fie deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Relaţiile dintre cadrele didactice 

să fie deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Tipul dominant de cultură pentru organizația noastră este cultura de tip sarcină. Sarcinile sunt 

distribuite in raport cu potențialul membrilor organizației, urmărindu-se valorificarea optimă a acestuia. Relaţiile interpersonale existente permit 

manifestarea unor valori precum cooperarea, munca in echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de 

exprimare, dorinţa de afirmare. 

Pe baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Invăţămant Preuniversitar care reglementeaza drepturile si obligatiile 

beneficiarilor primari ai educaţiei şi ale personalului din unităţile de invăţămant, precum şi a contractelor colective de muncă aplicabile, a fost elaborat 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Invăţămant care cuprinde norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice şi personalului 

nedidactic, respectiv, prevederi referitoare la condiţiile de acces in unitatea de invăţămant pentru elevi, parinţi, tutori sau susţinători legali, cadre didactice şi 

vizitatori. 

 

 

 

Analiza PESTLE 

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, procesul de învăţământ din Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, se bazează pe legislaţia 

generală şi specifică sistemului de învăţământ preuniversitar, pe toate ordinele şi notificările emise de către MENCȘ sau IȘJ Teleorman, pe actele 

normative în domeniu. 

DIAGNOZA  
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Se are în vedere instruirea şi educarea tinerei generaţii la nivel competitiv corespunzător dinamicii societăţii contemporane şi 

accentuarea formării şi dezvoltării valorilor europene în conformitate cu finalităţile educaţiei prevăzute în Legea Educaţiei Naționale. 

Modificările legislative introduse în domeniul preuniversitar, precum şi proiectele aflate în prezent în derulare, conturează tendinţe noi în 

dezvoltarea politicii educaţionale pe termen lung, care vor avea efecte importante asupra întregii societăţi româneşti și comunității din care 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” face parte. În Școala „Mihai Eminescu” s-a încheiat un Proiect de parteneriat strategic cu unități școlare din 

patru țări europene. Acestea sunt premisele dezvoltării dimensiunii europene a Școlii, o viziune de dezvoltare a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, 

Roșiori de Vede pe care o propun prin această ofertă managerială. 

Factorii politici sunt identificați din perspectiva descentralizării și a prezenței reprezentanților administrației locale în forul administrativ de 

conducere al Școlii (Consiliul de Administrație). 

Factorii economici analizați sunt legați de veniturile părinților și posibilitatea accesului la școală al elevilor. 

Factorii sociali sunt analizați din perspectiva omogenității mediilor familiale din care provin elevii, care generează poziţii oarecum identice 

faţă de problematica educaţiei, părinţii fiind interesaţi de educaţia copiilor lor. Ca o particularitate putem menţiona diversitatea etnică și religioasă a 

familiilor elevilor, ceea ce favorizează promovarea toleranţei şi lipsa discriminării în relaţiile elev-elev și elev-profesor. 

Factorii tehnologici vizează infrastructura comunității în care se află şcoală, care cuprinde reţea de telefonie fixă şi mobilă, reţea de Internet, 

electricitate, gaze, apă, salubritate – ceea ce permite a bună funcţionare a instituţiei.  

Factorii ecologici/ de mediu sunt enumerați sub aspectul efectelor: Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” este situată într-un perimetru cu 

puţin spaţiu verde, în interiorul  zonei centrale a municipiului Roșiori de Vede. Este o zonă fără unităţi industriale poluante, însă cu un trafic auto 

intens. În aceste condiţii sunt puţine şanse să se dezvolte zone verzi, ele fiind reduse la grădinile caselor din împrejurimi şi la spaţiul verde al 

municipalității. Din aceste motive, avem în vedere educarea elevilor în spiritul unei educaţii ecologice solide şi a păstrării curăţeniei. 

 

DOMENII Context local 

POLITIC 

 

 cadrul legislativ, specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia sistemului de  învăţământ - 

Planul strategic al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Stiintifice cu    priorităţile: descentralizare, asigurarea calităţii, resurse 

umane, învăţarea continuă, ofertă educaţională flexibilă, accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, standarde europene; 

 apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în administraţie şi finanţare şi existenţa 

unor strategii de dezvoltare care valorifică potenţialul unităţilor de învăţământ Strategia de dezvoltare durabila a judeţului 

Teleorman 2010-2020 (SMIS 3033), Strategia de dezvoltare locala a municipiului Rosiorii de Vede pentru perioada 2012-

2020; 
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 deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare, evaluare şi consiliere; 

 liberalizarea unor sectoare  şi domenii de activitate, precum şi existenţa unor programe la nivel guvernamental cu 

impact în activitatea educaţională (piaţa cărţii şi manualelor, achiziţiile de material didactic, programe de formare a 

personalului); 

 existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standardele europene şi internaţionale; 

 cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare pentru dezvoltarea infrastructurii 

învăţământului ; 

 sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin proiecte şi programe finanţate 

de statul român sau de către organismele europene - programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu 

echipamente sportive, îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (sistem educaţional informatizat); 

  finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi -Programul guvernamental „Lapte - Corn", 

Programul „Euro 200", tichete pentru grădiniță,acordarea burselor pentru elevi,etc.; 

 existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor cu finalităţi de educaţie şi 

formare profesională 

 cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale. 

 

ECONOMIC  cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile de la diverşi agenţi economici 

(donaţii, sponsorizări) ; 

 descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului, astfel încât unităţile şcolare să 

poată valorifica superior potenţialul financiar, uman şi material de care dispun; 

 orientarea actuală impune translarea interesului unităţilor şcolare spre o cultură a proiectelor interne si externe; 

  migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă din partea pieţei interne şi 

externe în diverse calificări şi profesii. 

SOCIAL  fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ; 

 creşterea numărului familiilor monoparentale, a familiilor migrante, creşterea abandonului şcolar, creşterea ratei 

infracţionalităţii în rândul tinerilor, creşterea ratei divorţialităţii; 

 oferta educaţională adaptată intereselor elevilor si ale comunitatii locale; 

 aşteptările comunităţii de la şcoală; 

 rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare instituţională; 

 cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi pentru programe de învăţare pe tot 

parcursul vieţii transformă unităţile de învăţământ în furnizori de servicii educaţionale. 
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TEHNOLOGIC   civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp,cunoştinţele să fie actualizate şi impune 

redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor didactice; 

  răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul(internet, televiziune prin cablu, telefonie 

mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în timp scurt; 

 rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul să înveţe pe tot parcursul vieţii, şi implică o 

reactualizare a cunoştinţelor profesionale pe fiecare treaptă a carierei; 

 generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AEL, SEI, ) conduce la modernizarea actului educaţional 

tradiţional 

ECOLOGIC  integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea mediului de către unităţile 

şcolare; 

 educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară; 

 prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de mediu prin implicarea în 

proiecte ecologice; 

 economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel încât să se protejeze mediul 

înconjurător. 
 

LEGISLATIV  

 
 Există LEN nr.1/2011 cu metodologiile aferente;  

 -Trecerea clasei pregătitoare la învăţământul primar;  

 -Blocarea posturilor în instituţiile bugetare influenţează negativ buna desfăşurare a activităţii;  

 

Concluziile şi interpretările analizei PEST(E) sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de acţiune strategică a Şcolii Gimnaziale „MIHAI 

EMINESCU" pentru perioada 2017-2022. 

Analiza SWOT 

Analiza mediului intern și extern prin metoda SWOT are în vedere domeniile managementului, al ofertei curriculare, al resurselor umane, al 

resurselor financiare și materiale, management și al relațiilor comunitare. 

Resurse curriculare 

Puncte tari Puncte slabe 
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- şcoala dispune de baza legală necesară elaborării ofertei curriculare; 

- există o bază didactică ce permite orientarea ofertei 

- curriculare spre informatică,limbi stăine, matematică, limba romănă; 

- dotarea şcolii permite orientarea ofertei şcolare spre 

- discipline cu nivel de aplicabilitate - în domeniul informaticii, lb.straine; 

- nivelul de pregătire al cadrelor didactice oferă posibilitatea abordării unei 

palete largi de discipline în oferta curriculara; 

- disciplinele de învăţământ din TC sunt foarte bine 

- încadrate cu educatori/învăţători / profesori şi beneficiază de mijloace de 

învăţământ necesare; 

- promovabilitate peste 99%; 

- rezultate bune la evaluarea naţionale 2015 ,la concursurile şcolare 

(olimpiade,alte conconcursuri). 
- curriculum la decizia şcolii diversificat,care ţine cont  de optiunile 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; 

- functionarea programului ,,After school” si a formei alternative ,,Step- by- 

step” 

- număr mare de ore/săptămână; 

- interesul scăzut al elevilor de clasa VIII pentru disciplinele la 

care nu susţin testare; 

- oferta CDŞ a scolii nu satisface în totalitate nevoile 

educaţionale ale elevilor şi nu constituie întotdeauna o 

activitate atractivă pentru aceştia 

Oportunităţi Factori de risc (Amenintari) 

- posibilitatea învăţării a 2 limbi străine; 

- posibilitatea formării deprinderii de utilizare a calculatorului; 

- posibilitatea elevilor de clasa a VIII-a de a obţine burse pentru rezultate foarte 

bune  

- pregătirea suplimentară pentru Evaluarea naţionala şi performanţă; 

- posibilitatea de a participa la activităţile de perfecţionare,formare la nivel 

judeţean,naţional; 

- încărcătura programelor şcolare; 

- insuficienţa resurselor financiare pentru dotarea cu mijloace 

de învăţământ pe măsura necesarului la standardele vizate de 

şcoală; 

- nu toţi elevii au posibilitatea să-şi procure auxiliare şcolare; 

- existenţa unor necorelaţii între programele şcolare de la 

învăţământul primar cu cele de la învăţământul gimnazial; 

- starea fizică precară a manualelor la unele obiecte. 
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Resurse umane 

Puncte tari Puncte slabe 

- încadrarea şcolii cu personal calificat la toate disciplinele de învăţământ; 

- participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă; 

- multe cadre didactice au finalizat o facultate sau urmează mastere; 

- cadre didactice implicate în activităţi ştiinţifice şi metodice în foarte mare 

măsură; 

- cadre didactice care fac parte din comisii la nivelul ISJ (metodişti) sau care 

elaborează subiecte pentru olimpiade; 

- număr mare de cadre didactice cu gradul I, II; 

- preocupare pentru obţinerea de performanţe în activitatea cu elevii; 

- organizarea foarte bună a activităţilor la nivelul comisiilor; 

- personal didactic auxiliar pregătit şi disponibil pentru activitatea pe care o 

desfăşoară; 

- relaţii cadru didactic-elev, conducere- cadru didactic, conducere personal 

did. aux., nedid. , şcoală-familie sunt  bune; 

- diseminarea experienţelor pozitive se face cu dificultate ; 

- unele  cadre didactice  manifestă lipsă de disponibilitate 

în desfăşurarea unor activităţi extraşcolare sau activităţi 

metodice; 

- scăderea populaţiei şcolare (la sfârşitul clasei a IV-a, 

număr mai mic la clasa pregatitoare) 

- conservatorism în utilizarea metodelor activ-participative 

de predare-învăţare-evaluare la ciclul gimnazial; 

- blazarea şi rutina unor cadre didactice privind 

organizarea lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe 

profesor, lipsa unor priceperi si deprinderi de a lucra pe 

calculator 

- valorificarea insuficientă a datelor obţinute în urma 

monitorizării şi controlului activităţii didactice 

- numar mic de premii la fazele nationale ale olimpiadelor 

si concursurilor scolare 

Oportunităţi Factori de risc (Ameninţări) 

- posibilitatea de stimulare a cadrelor didactice cu performanţe în activitate 

prin premii,distincţii şi gradaţii de merit; 

 -asigurarea posibilităţii de participare la activităţile de formare şi 

perfecţionare a cadrelor didactice; 

 -valorificarea experienţei cadrelor didactice care au urmat cursuri de formare; 

 -îmbunătăţirea comunicării în cadrul şcolii (la nivel de catedră între catedre) 

 -realizarea de parteneriate cu şcoli din ţară în programe educative; 

- există încă cadre didactice care nu au înţeles corect că 

şcoala trebuie să satisfacă nevoile elevilor şi aşteptările 

familiei; 

-interesul dirijat al elevilor şi părinţilor spre anumite 

discipline de învăţământ şi neglijarea altora; 

-influenţa mediului extern poluant (folosirea excesivă a 

calculatorului,unele emisiuni, filme TV 

 -existenta unor elevi predispusi la comportamente violente 

-existenta unor elevi care provin din familii defavorizate sau 

cu parinti aflati in strainatate 
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Resurse materiale şi financiare 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- spaţiul de şcolarizare se prezintă în mare parte în condiţii bune iar nivelul de 

confort în şcoală este ridicat; 

- baza sportivă a şcolii este în stare bună, atât sala de sport cât şi terenurile în 

aer liber;  

- cabinetul de informatică este bine echipat cu calculatoare;  

- laboratoarele de biologie,chimie,fizică sunt foarte bine echipate cu mijloace 

de învăţământ şi materiale didactice; 

- biblioteca şcolii este bine organizată, funcţională şi dispune de un fond de 

carte ce acoperă în mare măsură solicitările la toate disciplinele de 

învăţământ; 

- reţeaua de calculatoare este extinsă în toată şcoala; 

- bugetul şcolii acoperă necesarul mediu de funcţionare; (premii,plaţi burse, 

materiale, reparaţii). 
- implicarea in ecologizarea spatiului scolar si local prin proiecte: ,,Gradina 

de vis” si ,,Let’s do it Romania” 

- lipsa unei evidenţe şi 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; 

- lipsa unor proiect cu finanţare externă; 

- utilizarea incorectă a utilităţilor de către elevi; 

- nu s-a reuşit  obţinerea de  fonduri suficiente pentru 

transportul, cazarea şi masa, elevilor sportivi la competiţiile 

judeţene şi naţionale la care şcoala se califică şi care sunt în 

Calendarul competiţiilor sportive avizate de către 

M.E.C.S.în fiecare an şcolar. 

- realizări insuficiente de venituri extrabugetare din închirieri 

de spaţii, donaţii şi sponsorizări; 

Oportunităţi Factori de risc (Ameninţări) 

- descentralizarea finanţării şi autonomia instituţională permit o gestionare 

mai eficientă a fondurilor; 

- sprijin din partea Asociatiei de parinti, pentru rezolvarea problemelor 

materiale curente, inclusiv a asigurarii sigurantei elevilor prin intermediul 

firmei de paza S.C.,,Valahia” S.R.L.  

- solicitările de închiriere a spaţiilor şcolare în condiţii avantajoase pentru 

şcoală; 

- alocarea de catre Primarie a fondurilor financiare necesare în vederea 

imbunatatirii bazei  materiale a scolii la standarde inalte de calitate si 

functionalitate    

- insuficienţa resurselor financiare pentru realizarea 

obiectivelor şcolii şi nealocarea lor la timpul potrivit; 

- insuficienţa resurselor proprii pentru a acoperi acţiuni de 

avergură (mobilier) care nu pot fi realizate de la bugetul de 

stat/ local; 

- lipsa unei planificări de alocare a resurselor financiare pe 

an îngreunează elaborarea unei Strategii; 
- bugetul limitat al comunităţii locale faţă de nevoile şcolii. 

- lipsa disciplinei conştiente în rândul populaţiei şcolare de 

păstrare şi întreţinere a spaţiilor şcolare ; 

- ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la 
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- programe naţionale de dotări cu material didactic pentru laboratoare şi sala de 

sport şi cu carte şcolară pentru biblotecă. 

- programe pentru modernizări, dotări - prin proiecte  

- acordare de burse pentru elevii cu probleme financiare dar şi pentru cei cu 

rezultate deosebite; 

- infiintarea unor noi laboratoare si cabinete, precum si a unei sali de festivitati  

- informatizarea bibliotecii scolare 

uzura morală a echipamentelor existente; 

 

 

 

 

Relaţia cu comunitatea, parteneriate 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- colaborarea cu Primăria, Politia municipiului, Direcția pentru Sănătate 

Publică, Grupul de pompieri, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, 

D.G.A.S.P Teleorman; 

- colaborare bună cu Biserica; 

- colaborare cu Clubul Copiilor Roșiorii de Vede , cu Biblioteca municipală 

,,Gala Galaction”și cu Biblioteca  judeţeană “Marin Preda”; 

- relaţii de parteneriat cu Asociaţia de părinţi; 

- relaţii de parteneriat cu grădiniţele şi liceele din municipiul Roșiorii de 
Vede; 

- schimb de experienţă cu celelalte şcoli din municipiul  
- existent unor mijloace diverse de promovare a imaginii scolii in comunitate: 

revista scolii ,,Luceafarul”, site-ul scolii, pagina de facebook,etc. 

- dificultăţi în atragerea sponsorilor 

- număr mic de proiecte de parteneriat cu şcoli din ţară și din 

străinătate; 

 

Oportunităţi Factori de risc (Ameninţări) 

- paletă largă de oferte pentru proiectele de parteneriat; 

- lobby din partea părinţilor privind realizările şi performanţele şcolii; 

- deschiderea spre colaborare a instituţiilor şi organizaţiilor din comunitatea 

locală; 

- descentralizare şi autonomie instituţională ; 

- timpul limitat al părinţilor conduce la o slabă implicare a 

acestora în viaţa şcolii; 

- perceperea eronată,de către o parte a comunităţii, a 

problematicii  vaste din activitatea şcolii 

- dificultăţile materiale ale părinţilor,stabilirea lor in 
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- existenta unor spaţii scolare care pot fi închiriate (săli de clasă, laboratoare, 

sala de sport,  etc.), în scopul obţinerii de fonduri banesti 

- buna colaborare cu ISJ Teleorman,şi unităţi conexe CCD,CJRAE , alte 

unităţi şcolare; 

- creşterea nivelului de implicare şi a rolului comunităţii locale în luarea 

deciziilor privind dezvoltarea şcolii; 

strainatate, duc la diminuarea sprijinului pe care îl acordă 

şcolii; 

- influenţa mediului extern poluant; 

- interesul dirijat al elevilor şi părinţilor mai mult spre notare 

decât spre cunoştinţelor acumulate datorită modului în care 

se face admiterea; 

 

 

 

 

 

 

 „Educaţia nu este o pregătire pentru viață, educația este însăși viața!ˮ 
      (John Dewey, psiholog și pedagog american, promotor al învăţării active, prin descoperire) 

 

VIZIUNEA 
 

Ne propunem să ne menținem ca instituție de prestigiu din municipiul Roșiorii de Vede, apreciată de către elevi, părinți și 

comunitatea locală, prin activitate instructiv-educativă eficientă și de calitate, asigurarea condițiilor materiale necesare unui 

învățământ de calitate, atât pentru asigurarea egalității șanselor tuturor elevilor și obținerea de rezultate deosebite în 

activitatea de performanță cât și pentru ancorarea școlii în comunitatea locală și europeană. 

 
 

MISIUNEA 

 

“ SĂ-I EDUCAM PE COPII PENTRU LUMEA DE MÂINE!” 

5. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI 
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ȚINTE STRATEGICE 

 
 
 
 

1. Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării armonioase a 

personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, creșterea performanțelor 

elevilor prin rezultate mai bune la învățătură, medii obținute la Evaluarea Națională, și prin rezultate de 

excepție la concursurile și olimpiadele școlare; 

 

2. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, 

naţionale şi europene; 

 

3. Îmbunătățirea bazei materiale a sălilor de clasa, înființarea de noi laboratoare, cabinete si a unei săli de 

festivități, în scopul obținerii performanței școlare și a creșterii  gradului de atractivitate a școlii în 

comunitatea locală; 

 

4. Creșterea gradului de securizare a mediului școlar prin combaterea violenței verbale și fizice, implicând 

toate cadrele didactice și Cabinetul de asistență psihopedagogică 
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 5.3. Opţiuni strategice 

Opţiunile strategice derivate din misiunea şcolii şi vizând atingerea ţintelor propuse vor fi realizate prin mai multe căi, după cum urmează: 

 

ȚINTA 1: Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării 

armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, creșterea 

performanțelor elevilor prin rezultate mai bune la învățătură, medii obținute la Evaluarea Națională, și prin 

rezultate de excepție la concursurile și olimpiadele școlare; 

Motivarea alegerii ţintei: 
 

Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a 
elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală; 

Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale pentru a fi pregatit 
pentru o treaptă superioară în educație, școala satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, de a se 
adapta la schimbările permanente ale societăţii; 

Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane și materiale, tehnica 
informațională, metodele activ-participativ; 

Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul asigurării şi evaluării calitătii educaţiei. 
 

Resurse strategice: 
 
 

Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 

Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe 
școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, 
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indrumatoare, softuri educationale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, 
birotică şi consumabile; 

Resursele informa ionale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJTR, legisla ție 
actualizată; 

Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști, formatori, 
mentori; 

Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva 
unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

Resurse de autoritate şi putere: MEN, ISJTR, Primarie, Consiliu local. 
 
Opţiuni strategice: 
 
 

O.1. Monitorizarea activităţii didactice din şcoală, privind învaţarea centrată pe elev; O.2. 
Monitorizarea activităţii cadrelor didactice; 
O.3. Monitorizare şi consiliere privind utilizarea softului educaţional în lecţii; 
O.4. Susţinerea de lecţii demonstrative în cadrul Comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice; O.5. 
Organizarea şi coordonarea acţiunilor de simulare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale; 
O.6. Valorificarea experienţei didactice prin participarea la examenele naţionale şi la concursurile şcolare. 

 
Rezultate aşteptate: 
 

· Toate cadrele didactice să realizeze proiectarea demersului didactic în conformitate cu documentele 
de politică educaţională; 

· Să crească interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, procent de 
promovabiliate în creștere și scăderea ratei absenteismului; 

· Rezultate bune şi foarte bune la evaluarea națională și medii ridicate de admitere în liceu; 
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· Să crească gradul de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare-învățare 
măsurat prin creşterea numărului de elevi; 

· Mai mulți elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și na ționale. 

 

ȚINTA 2: Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate 

locale, naţionale şi europene; 
Motivarea alegerii ţintei: 
 

Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin participre la proiecte 
naţionale şi europene. 

Derularea de parteneriate oferă elevilor şansa de a se dezvolta şi şcolii posibilitatea de a-şi îndeplini 
misiunea. 

Cadrele didactice dau dovadă de creativitate, de interes pentru implicarea în astfel de proiecte. 
 CCD oferă cursuri de formare în ceea ce priveşte managementul proiectelor Erasmus+.  

Şcoala are un nivel scăzut al absorbţiei de fonduri pe proiecte europene. 
 

Resurse strategice: 
 

Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 
Resurse materiale şi financiare: materiale de informare privind implementarea de proiecte, granturi 

obţinute în urma aprobării proiectelor depuse, echipamente IT, birotică şi consumabile; 
Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJTR, site 

ERASMUS+, legislație actualizată; 
Resurse de experientă şi expertiză: echipa managerială, responsabil cu proiecte comunitare, formatori, 

experți din exterior; 
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Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva 
unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

Resurse de autoritate şi putere : ISJTR, MEN, Comisia Europeană, Primarie, Consiliu local. 
 

Opţiuni strategice: 
 

O.1. Stimularea elevilor şi cadrelor didactice în vederea comunicării prin intermediul internetului (email, alte 
aplicații, forumuri de discuţii) în cadrul unor proiecte educaţionale; 
O.2. Informarea cadrelor diactice şi a elevilor în lagătură cu posibilitatea desfăşurării unor proiecte de 
parteneriat strategic sau de mobilitate a cadrelor didactice şi a elevilor, cu aplicabilitate în activităţile 
curriculare; 
O.3. Sprijinirea financiară a activităţilor de promovare a imaginiişcolii; 
O.4. Iniţierea unor proiecte de colaborare cu diferite ONG:-uri, firme private; 
 O.5. Continuarea parteneriatelor cu institutiile din cadrul comunităţii. 

 
Rezultate aşteptate: 
 

 Şcoala realizează proiecte şi aplică în diferite apeluri, pentru obţinerea de granturi pentru proiecte 
strategice sau de mobilitate; 

 Interesul elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare a crescut, ceea ce se evidenţiază prin 
creşterea numărului celor care doresc să fie implicaţi; 

 Rezultatele proiectelor desfăşurate sunt vizibile prin diverse oportunităţi de diseminare; 
  Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de proiectele desfăşurate; 

 Cultura organizaţională va deveni mai puternică, elevii, părinţii şi cadrele didactice vor deveni mai 
conştienţi de rolul şi de importanţa pe care îl au în şcoală. 
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ȚINTA 3: Îmbunătățirea bazei materiale a sălilor de clasa, înființarea de noi laboratoare, cabinete si a unei săli de 

festivități, în scopul obținerii performanței școlare și a creșterii  gradului de atractivitate a școlii în comunitatea 

locală; 

 

Motivarea alegerii ţintei: 
 

Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a 
elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală; 

Misiunea școlii are în vedere dezvoltarea bazei materiale a şcolii; 
Cadrele didactice trebuie să folosească eficient resursele umane și materiale, tehnica 

informațională; 
Activitatea școlii trebuie îmbunătățită prin folosirea eficientă a bazei materiale. 

 

Resurse strategice: 
 

Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 

Resurse materiale şi financiare: programe de activităţi, proiecte, softuri educationale; materiale didactice 
specifice, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

Resursele informa ionale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJTR, legisl ție 
actualizată; 

Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști, formatori, 
mentori; 

Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva 
unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

Resurse de autoritate şi putere: MEN, ISJTR, Primarie, Consiliu local. 
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Opţiuni strategice: 
O.1. Asigurarea unui ambient confortabil pentru elevi în cadrul şcolii la nivelul Uniunii Europene;  
O.2. Dotarea corespunzătoare a laboratorului de informatică cu aparatură I.T. în pas cu dezvotarea 
tehnologică prin programe MEN şi proiecte; 
O.3. Asigurarea de dotări specifice procesului didactic; 

 

Rezultate aşteptate: 
 

 Interes crescut din partea cadrelor didactice în folosirea bazei materiale a şcolii; 
 Să crească interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, procent de 

promovabiliate în creștere și scăderea ratei absenteismului; 

 Să crească gradul de satisfac ie a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare-învățare 

măsurat prin creşterea numărului de elevi; 
 
 

Ţinta 4 Creșterea gradului de securizare a mediului școlar prin combaterea violenței verbale și fizice, implicând 

toate cadrele didactice și Cabinetul de asistență psihopedagogică 

 
 
 
Motivarea alegerii ţintei: 
 
 

Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a 
elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personal; 

Elaborarea curriculum-ului si proiectarea didactică pentru orele de consiliere şi orientare şi 
activitatea educativă trebuie să se facă având în vedere prevenirea şi combaterea comportamentelor 
nesănătoase şi asigurarea siguranţei elevilor; 
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Crearea condiţiilor optime în şcoală contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, de a dezvolta personalităţi 
armonioase, autonome şi creative; 

Există în şcoală resursele umane și materiale, tehnică informațională, care pot fi folosite mai eficient de 
către cadrele didactice. 

Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi factorii implicaţi în actul 
instructive - educativ. 
 

Resurse strategice: 
 
 

Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 

Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe 
școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, 
indrumatoare, softuri educationale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, 
birotică şi consumabile; 

Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJTR, legisl ție 
actualizată; 

Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști, formatori, 
mentori; 

Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din 
perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

Resurse de autoritate şi putere: MEN, ISJTR, Primarie, Consiliu local. 
 
Opţiuni strategice: 
 

O.1. Iniţierea de proiecte educaţionale cu instituţiile care monitorizează respectarea drepturilor copilului; 
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O.2. Dezvoltarea serviciilor educaţionale de consiliere şi orientare şcolară pentru elevi şi părinţi; O.3. 
Cunoaşterea factorilor de risc şi a consecinţelor actelor de delincvenţă juvenilă; 
O.4. Extinderea reţelei de supraveghere video a locurilor cu potenţial de risc. 

 
 
Rezultate aşteptate: 
 

· Cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi orientare şi 
activităţi educative având în vedere asigurarea condiţiilor optime de studiu şi siguranţă; 

· Numărul elevilor implicaţi în activităţi eductive şcolare şi extraşcolare a crescut, interesul elevilor faţă 
de păstrarea bunurilor şi a ambientului şcolii este mai mare; 

· Rezultate bune la evaluarea n țională și medii ridicate de admiterea în licee; 
 Creșterea gradului de satisfac ie al elevilor și părin ilor față de ambientul şcolii şi de condiţiile de 

siguranţă din şcoală măsurat prin creşterea numărului de copii; 
· Fluxul activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat este îmbunătăţit.  
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 Implementarea proiectului se bazează pe realitatea şcolii la începutul anului şcolar 2014-2015, pe informaţiile obţinute din 

rapoartele responsabililor de comisii, din informaţii provenite de la cadre didactice, din literatura de specialitate în management 

educaţional. El este avizat de Consilui de administraţie şi este documentul principal pe baza căruia se vor elabora celelalte 

documente manageriale ale şcolii.  

 Pentru realizarea obiectivelor propuse se cere o bună orientare şi mobilizare a resurselor umane şi material-financiare, dar pot 

apărea şi condiţionări externe favorabile sau nefavorabile, neanticipate, conjuncturale.  

 Se vor evalua rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a PDI şi se vor compara cu priorităţile stabilite. Realizările vor fi 

prezentate în consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi ale Consiliului de administraţie. Pe perioade scurte (anuale semestriale), 

ţinând cont de realităţile momentului, pot apărea noi obiective generate de schimbările datelor de intrare. Acestea vor fi identificate 

şi cuprinse în Planul managerial anual al şcolii.  

 

 

 
  Procentul de promovabilitate  

  Situaţii comparative ale rezultatelor obţinute de elevi la cele două testări (iniţială şi finală)  

  Rezultatele obtinute de elevi la evaluările naţionale;  

  Gradul de integrare a absolvenţilor în licee;  

  Rezultatele obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare, concursuri artistice şi sportive  

  Gradul de formare a a cadrelor didactice prin cursuri de formare continuă şi obţinere de grade didactice  

  Starea bazei didactico-materiale a şcolii  

  Gradul de implicare în proiecte comunitare  

  Gradul de satisfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii  

 

 IV. EVALUAREA PROIECTULUI  

 

III. REALIZAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE 
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PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

„Se spune că timpul schimbă lucrurile, dar, de fapt, trebuie să le schimbi tu însuţi.” 
(Andy Warhol) 

CURRICULUM 

 ŢINTA 1: Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării 
armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, creșterea 
performanțelor elevilor prin rezultate mai bune la învățătură, medii obținute la Evaluarea Națională, și prin 
rezultate de excepție la concursurile și olimpiadele școlare; 

1.1. Creşterea calităţii învăţământului din școală prin modernizarea sistemului de evaluare a calităţii; 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Menținerea la nivelul calificativelor de foarte bine pe indicatorii de performanţă și creșterea calificativelor 

excelent cu un procent de 25%, pe cele 10 aspecte esenţiale ale standardelor şi standardelor de referinţă obţinute la evaluările externe; 

Obiective / Acţiuni 
Compartiment 

responsabil 

Resurse Indicator de 

rezultat 
Elemente de feedback 

Materiale Umane Timp 

 Asigurarea educaţiei de 

bază prin eficientizarea 

activităţii de învăţare şi   

formarea competenţelor, 

diversificarea ofertelor de CDŞ  

 Asigurarea consilierii 

pentru obiectivitatea evaluării 

interne a calităţii curriculumului 

furnizat elevilor în vederea 

aplicării instrumentelor de 

evaluare standardizată cu scop 

de cunoaştere a nivelului de 

competenţă a elevilor, în 

Directori Resurse materiale 

locale  

Director, 

director adj., 

responsabilii 

de comisii 

metodice  

Sem. I 

Sem. II 

Sporirea calităţii 

actului 

educaţional;  

Creşterea ratei 

de progres 

şcolar  

Analiza rezultatelor şi a 

modului de administrare a 

testelor, optimizarea 

planurilor de acţiune din 

unitatea şcolară  
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vederea măsurării progresului 

şcolar; 

 Monitorizarea aplicării 

planurilor remediale 

individualizate în vederea 

adaptării procesului de învăţare 

la particularităţile educabilului 

(învăţământ centrat pe elev), 

având ca scop remedierea 

deficienţelor, asigurarea 

normalităţii în parcursul şcolar 

şi a progresului şcolar, 

stimularea performanţei şcolare, 

armonizarea rezultatelor 

evaluării interne şi externe (prin 

examene naţionale) etc. 

 Consilierea cadrelor 

didactice în sfera pregătirii 

elevilor pentru performanţe 

şcolare la evaluări şi la examene 

naţionale 2016;  

 Monitorizarea 

activităţilor de învăţare 

permanentă, centrate pe 

sprijinirea în atingerea 

performanţei la evaluările 

naţionale.  

Directori  

 

Resurse curriculare 

alcătuite de 

grupurile de lucru/ 

discipline 

Director, 

director adj., 

responsabilii 

de comisii 

metodice, 

cadrele 

didactice  

Sem. I 

Sem. II 

Eficienţa 

activităţilor de 

pregătire 

suplimentară 

pentru 

examenele 

naţionale 2017 

Monitorizarea activităţilor 

suplimentare 

 Derularea unor acţiuni 

la nivelul școlii de evaluare 

Directori  Grile criteriale, 

modele de teste 

Directori, 

responsabilii 

Sem. II Rezultatele 

evaluărilor 

Analiza rezultatelor 
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stadială a formării 

competenţelor-cheie (testări, 

simulările probelor scrise ale 

examenelor naţionale 2017, 

evaluare națională - clasele II, 

IV, VI etc.). 

de comisii 

metodice, 

cadrele 

didactice 

 Sprijinirea elevilor din 

clasele terminale, prin activităţi 

de pregătire specifice şi prin 

organizarea simulărilor la nivel 

naţional / judeţean pentru 

Evaluarea Naţională la clasa a 

VIII-a, în vederea asigurării 

succesului: probele scrise la 

limba şi literatura română  şi 

matematică pentru Evaluarea 

Naţională 2017 a elevilor din 

clasa a VIII-a; 

Directori  Variante de 

subiecte pentru 

probele de 

evaluare de la 

examenele 

naţionale 

Director, 

director adj., 

responsabilii 

de comisii 

metodice, 

profesori lb. 

română și 

matematică 

dec.2016 - 

apr.  2017 

Rezultatele 

pretestărilor 

Monitorizarea pretestărilor 

 Gestionarea în condiţii 

optime a examenelor naţionale 

2017 (clasa a VIII-a), prin 

diseminarea informaţiilor 

specifice şi aplicarea riguroasă a 

procedurilor din metodologii. 

Comisia pentru 

examenele naţionale 

Documente 

specifice, 

Baze de date 

Directori, 

membrii 

comisiei 

Conform 

calendar 

M.E.N.C.Ş. 

Rezultatele 

examenelor 

naţionale, 

situaţii statistice, 

rapoarte 

Analiza rezultatelor şi a 

modului de administrare a 

examenelor 

 Extinderea activităţilor de 

după orele de curs, prin 

asigurarea condiţiilor de 

învăţare şi informare culturală, 

de recreere sau sport, sub 

Directori  

Consilier şcolar, 

Prof. înv. primar 

Prof. diriginţi 

Resurse curriculare 

Resurse materiale 

locale 

Directori,  

cadre 

didactice, 

consilier 

școlar 

Sem. I 

Sem. II 

Creşterea ratei 

de participare 

şcolară, 

reducerea ratei 

de părăsire 

timpurie a şcolii,  

Monitorizarea procesului şi 

a rezultatelor 
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supraveghere calificată. creşterea 

promovabilităţii 

 Monitorizarea şi evaluarea 

calităţii procesului educaţional 

prin asistențe la ore: aplicarea 

corectă şi creativă a 

curriculumului, evaluarea 

calităţii documentelor specifice 

şi a proceselor educaţionale, 

stimularea şi experimentarea 

unor practici educaţionale 

moderne. 

Directori, prof. 

metodiști 

Documente 

specifice 

Directori, 

prof. 

metodiști, 

responsabili 

comisie 

metodică 

Sem. I 

Sem. II 

Creşterea 

indicatorilor 

calităţii 

Evaluarea de proces şi 

evaluarea rezultatelor prin 

asistențe/ interasistențe  

 Utilizarea resurselor 

educaţionale I.T. în procesul de 

instruire şi de evaluare  

Directori  Resurse 

curriculare, resurse 

materiale 

Responsabili

i de comisie 

metodică  

Sem. I 

Sem. II 

Sporirea 

competenţelor  

profesionale 

Monitorizarea procesului şi 

a rezultatelor 

1.2.Stimularea spiritului antreprenorial la toate nivelurile de educaţie şi formare; 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Creșterea cu 10% a numărului de ore la decizia școlii de educație antreprenorială. 

 Realizarea la nivelul școlii a 

unor JOBS-cluburi în care să 

activeze elevi şi cadre 

didactice; 

Directori  Exemple de bună 

practică dobândite 

prin proiectele 

europene 

Directori 
Cadrele 

didactice 

perfecționa

te 

Sem I 

Sem II 

Număr de 

JOBS-cluburi 

nou create 

Analiza activităților de 

voluntariat din JOBS-

cluburi și popularizarea 

lor ca exemple de bună 

practică 

1.3. Reorganizarea activităţii de pregătire a elevilor performanţi prin asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, 

intelectuală şi stimularea creativităţii şi a inovării. 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Obţinerea de rezultate la olimpiadele judeţene, interjudețene şi naţionale, îmbunătăţirea performanţei cu 10%. 

 Pregătirea loturilor de 

olimpici județeni pentru 

obținerea unor rezultate 

performante la etapele naționale 

Directori 

Responsabili 

comisie metodică 

Material suport 

pentru cursuri 
Cadrele 

didactice 

Conform  

graficului de  

activități 

Rezultatele 

elevilor la 

olimpiade /  

/ concursuri  

Consiliere, analiza  

periodică a  

activității 
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ale concursurilor şi olimpiadelor 

şcolare. 

școlare 

 

 

DEZVOLTARE DE RELAŢII COMUNITARE 

1.4. Realizarea unui parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi optimizarea strategiilor de comunicare cu mass-media şi comunitatea locală. 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Optimizarea parteneriatului cu autorităţile administraţiei publice locale prin creşterea numărului de activităţi 

derulate în comun cu 20%, dar şi a calităţii lor. 

Obiective / Acţiuni 
Compartiment 

responsabil 

Resurse Indicator de 

rezultat 

Elemente de 

feedback 
Materiale Umane Timp 

 Colaborarea unităţii şcolare cu, 

Consiliul local, Poliţia, Poliția locală,  

Jandarmeria, serviciile deconcentrate 

ale ministerelor, instituţiile partenere, 

cu asociaţii / fundaţii, cu reprezentanţii 

sindicatelor, cu alte organizaţii etc., 

pentru dezvoltarea de proiecte şi 

programe de interes comun. 

Directori, 

Coordonatorul de 

programe și 

proiecte educative, 

responsabilul cu 

imaginea,  

Parteneri-Asociația 

de părinți 

Materiale 

promoţionale,  

documente 

legislative 

Directori, 

cadre 

didactice, 

părinți 
 

Periodic Chestionare,  

indicatori specifici 

programe 

Monitorizarea  

rezultatelor 

 Cooperarea cu mass-media locală în 

vederea unei informări eficiente şi 

rapide a cetăţenilor cu privire la 

rezultatele școlii 

Directori, 

responsabilul cu 

imaginea,  

 

Material 

promoţional,  

documente 

specifice 

Directori, 

cadre 

didactice, 

părinți 
 

Periodic Sporirea numărului 

de programe si 

proiecte, indicatorii 

specifici de 

realizare 

Monitorizarea  

activităţilor,  

diseminarea  

experienţei şi a 

produselor 

finale 

 Iniţierea la nivel local, judeţean / 

regional a unor programe educative 

pentru a stimula participarea elevilor la 

viaţa comunităţii, prin implicarea 

acestora în programe comunitare, 

activităţi de voluntariat, grupuri de 

Directori, 

Coordonatorul de 

programe și 

proiecte educative, 

responsabilul cu 

Documente  

specifice 
Directori, 

cadre 

didactice, 

părinți 
 

Periodic  Creşterea 

indicatorilor  

calităţii 

Evaluarea de  

proces şi  

evaluarea  

rezultatelor  

prin inspecţii de 

specialitate. 
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suport, de protecţie a mediului, de 

asistenţă socială, parteneriate cu 

O.N.G.-uri etc. 

imaginea,  

Parteneri-Asociația 

de părinți, Kiwanis 

Club 

 

RESURSE 

 ŢINTA 2.  Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi 

europene; 

2.1. Utilizarea eficientă, la nivelul standardelor naţionale, a resurselor umane; 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Încadrarea unității de învățământ cu personal didactic calificat în procent de 100%. 

Obiective / Acţiuni Compartiment 

responsabil 

Resurse Indicator de 

rezultat 

Elemente de 

feedback  Materiale Umane Timp 
 Motivarea şi consilierea cadrelor didactice 

pentru participarea la accesarea de formare 

continuă în străinătate în cadrul burselor de 

formare continuă în străinătate prin programele 

facilitate de Agenţia Naţională în Domeniul 

Educaţiei şi Formării Profesionale. 

Directori 
 

 

Cataloage de 

cursuri 
Responsabil 

Comisie pentru 

programe și 

proiecte 

educative 

Perioada  

premergătoar

e  

depunerii 

proiectelor 

Creşterea 

numărului de 

profesori admişi 

cu burse 

Analiza si  

diseminarea  

rezultatelor 

 

 Participarea la programe de formare şi 

dezvoltare profesională menite a crea 

competenţele necesare schimbărilor de 

paradigmă educaţională (competenţe de metodist, 

de evaluator, de mentor, competenţe în sfera 

elaborării de proiecte educaţionale eligibile etc.). 

Formarea personalului din învăţământ prin 

programe POCU 2016-2020. 

Directori Programe de 

formare 
Director, 

Director 
adjunct, 

Responsabili 

comisii 

metodice 

SEM. I 

SEM II 

Indicatori de 

calitate  

Standarde 

profesionale 

Participarea la 

formare, inovare 

didactică 
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 Constituirea unor grupuri de lucru pe 

discipline, în vederea continuării activităţilor 

creative în domeniul softului educaţional; 

instruirea profesorilor în utilizarea softului 

educaţional şi a resurselor I.T. 

Directori 
 

Echipament, 

soft 

educaţional 

Director, 

Director 
adjunct, 

Responsabili 

comisii 

metodice 

SEM. I 

SEM II 

Indicatori 

specifici 

Crearea softuri 

educaţionale 

 Cooperarea cu C.C.D., în vederea dezvoltării 

profesionale a cadrelor didactice; susţinerea 

formării continue a cadrelor didactice şi stabilirea 

de criterii relevante de evaluare a competenţelor 

profesionale, pe baza standardelor specifice. 

Directori  

Comisia pentru 

perfecționare și 

formare 

continuă 

 

Material – 

suport pentru 

cursuri de 

formare 

Director 

adjunct, 

Responsabili 

comisii 

metodice  

Conform 

 calendarelor 

ISJ și CCD 

Optimizarea 

evaluării la 

examenele de 

ieșire din sistem, 

indicatorii 

calităţii 

Monitorizarea 

activităţii 

profesorilor 

participanţi la 

formări 

 Modernizarea procedurilor de formare continuă a 

comisiilor metodice, în scopul abilitării 

profesorilor pentru predarea şi formarea integrată 

şi cross-curriculară, pe baza curriculumului 

structurat pe competenţe. 

Comisia pentru 

perfecționare și 

formare 

continuă 

Metodica şi 

didactica 

disciplinei, 

modele 

curriculare 

Director 

adjunct, 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Sem. I Indicatori de 

calitate, 

standarde 

profesionale 

Participări la 

activităţi ale 

comisiilor 

metodice, 

diseminarea 

exemplelor de 

bună practică 

 Formarea cadrelor didactice în cadrul unor 

proiecte, în vederea dobândirii de competenţe 

antreprenoriale; 

Comisia pentru 

perfecționare și 

formare 

continuă 

Oferta de 

proiecte a 

CCD 

resposabil 
formarea 

continuă 

Sem I 

Sem II 

Număr de cadre 

didactice care au 

dobândit 

atestatul / 

certificatul 

Optimizarea 

activităților de 

formare 

 

RESURSE 

2.2. Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor materiale şi financiare; 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  Încadrarea unității de învățământ în bugetele prognozate și aprobate. 
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Obiective / Acţiuni 
Compartiment 

responsabil 

Resurse Indicator de 

rezultat 

Elemente de 

feedback Materiale Umane Timp 

 Asigurarea asistenţei specializate în gestionarea 

eficientă a resurselor financiare; monitorizarea şi 

controlul legalităţii resurselor financiare; 

monitorizarea şi controlul legalităţii administrării 

fondurilor la nivelul unității de învăţământ. 

Director  

Compartimentul 

financiar 

Resurse 

legislative 
Director  
Contabil şef 

Permanent  Indicatori 

specifici 

Documente 

financiare 

 Fundamentarea proiectului de buget propriu 

pentru anul financiar 2017;  analiza propunerilor 

/ solicitărilor de fonduri ale unității şcolare, în 

vederea îmbunătăţirii infrastructurii şi pentru 

derularea unor proiecte. 

Director  

Compartimentul 

financiar 

Resurse 

legislative 
Director  
Contabil şef 

Permanent Indicatori 

specifici 

Documente 

financiare 

 Monitorizarea proceselor de derulare a 

investiţiilor la nivelul unității şcolare, a utilizării 

sumelor destinate obiectivelor de investiţii şi 

reparaţiilor capitale din surse M.E.N.C.Ș. 

Director  

Compartimentul 

financiar 

Documente de 

monitorizare 
Director  
Contabil şef 

Permanent Indicatori 

specifici 

Documente 

financiare 

 

RESURSE 

 ȚINTA 3. Îmbunătățirea bazei materiale a sălilor de clasa, înființarea de noi laboratoare, cabinete și a unei săli de festivități, în scopul 

obținerii performanței școlare și a creșterii  gradului de atractivitate a școlii în comunitatea locală; 

3.1 Creşterea calităţii învăţământului din școală prin formarea de abilități și deprinderi    

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  Creșterea calificativelor de excelent cu 25%, pe cele 10 aspecte esențiale ale standardelor de calitate 

Obiective / Acţiuni 
Compartiment 

responsabil 

Resurse Indicator de 

rezultat 

Elemente de 

feedback Materiale Umane Timp 

 Asigurarea educaţiei de bază prin 

eficientizarea activităţii de învăţare şi formarea 

competenţelor, prin îmbunătățirea bazei 

materiale și înființarea de noi cabinete și 

laboratoare 

Directori 

Compartiment 

financiar 

Resurse 

materiale 

locale  

Directori, cadre 

didactice  

Sem. I 

Sem. II 

Sporirea calităţii 

actului 

educaţional,  

Creşterea ratei 

de progres 

şcolar, rezultate 

Analiza și 

evaluarea 

rezultatelor,  
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bune și foarte 

bune la 

competițiile 

școlare 

 Planificarea și monitorizarea accesului la 

laboratoare, cabinete limbi moderne, CDI,  

Directori Resurse 

materiale 

locale 

Director  
Contabil şef 

Profesori limbi 

străine 

Sem. I 

Sem. II 

Asigurarea 

mobilierului 

scolar ,  

 

Reamenajarea 

unor cabinete si 

lab. conform 

planului de 

investitii ,  

Programe de 

funcționare, 

pentru accesul 

tuturor elevilor 

și personalului 

școlii în 

cabinete, 

laboratoare, sala 

de sport, 

bibliotecă / 

centrul de 

documentare și 

informare, 

cabinet medical, 

cabinet de 

consiliere. 

 

 Monitorizarea dezvoltării bazei materiale 

(finalizarea lucrărilor la sala de sport, 

asigurarea necesarului de mobilier școlar 

reamenajarea unor cabinete si laboratoare 

conform planului de investiții 

Directori 

Compartiment 

financiar 

Resurse 

materiale 

locale 

Director  
Contabil şef 

Profesori 

educație fizică și 

sport 

Periodic   

 Monitorizarea asigurarea necesarului de 

echipamente si consumabile IT, achiziția de 

materiale didactice: carte școlară, softuri 

educaționale, auxiliare curriculare, etc) 

Directori 

Compartiment 

financiar 

Biblioteca  

Resurse 

materiale 

locale 

Director  
Contabil şef 

Bibliotecar 

 

Periodic  

 Monitorizarea accesului si utilizarii spațiilor 

școlare în procesul didactic, a spațiilor 

auxiliare pentru toți elevii, inclusiv pentru 

cei cu nevoi speciale. conform destinației 

lor și planificării întocmite la nivelul 

organizației școlare 

Directori 

Compartiment 

financiar 

Resurse 

materiale 

locale 

Director  
Contabil şef 

 

Periodic  

 Monitorizarea funcționalității spatiilor 

școlare, asigurării materialelor igienico-

sanitare necesare, 

Directori 

Compartiment 

financiar 

Resurse 

materiale 

locale 

Director  
Contabil şef 

 

Periodic  
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3.2. Creșterea  gradului de atractivitate a școlii în comunitatea locală 

 Îmbunătăţirea imaginii şcolii. Mediatizarea 

serviciilor oferite de şcoală pentru 

comunitate 

Directori, 

responsabilul cu 

imaginea, 

 

Site școală Directori, cadre 

didactice, 

părinți 
 

Periodic   

 Asigurarea informării eficiente şi rapide a  

cetăţenilor cu privire la rezultatele școlii  

Directori, 

responsabilul cu 

imaginea, 

 

Material 

promoţional, 

documente 

specifice 

Directori, cadre 

didactice, 

părinți 

 

Periodic Atragerea 

unui număr 

mai mare de 

beneficiari 

Diseminarea  

experienţei şi a 

produselor 

finale 

 Evaluarea satisfactiei beneficiarilor (elevi si 

parinti).  

 Identificarea motivelor de insatisfactie a 

beneficiarilor (elevi si parinti) Ierarhizarea 

motivelor de insatisfactie a beneficiarilor 

stabilirea directiilor de imbunatatire a 

activitatilor didactice cresterea gradului de 

satisfactie 

Directori, 

Consilier școlar 

Consilier 

educativ 

Parteneri – 

Asociația de 

părinți 

 

Chestionare  
Directori, cadre 

didactice, 

părinți 

 

Sem II Sporirea 

calităţii actului 

educaţional și 

a relației cu 

părinții 

Analiza 

raspunsurilor 

Îmbunatatirea 

ofertei 

educaționale 
 

 

 

CURRICULUM 

 ȚINTA 4: Creșterea gradului de securizare a mediului școlar prin combaterea violenței verbale și fizice, implicând toate cadrele 

didactice și Cabinetul de asistență psihopedagogică 

1.1. Prevenirea ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional, prin accesul la educaţia de calitate a copiilor de vârstă preşcolară/şcolară, 

reducerea absenteismului, a riscului de abandon şcolar, diminuarea fenomenului de violenţă, creşterea siguranţei elevilor în mediul şcolar; 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Reducerea cu 10% a numărului de absențe/elev. 

Obiective / Acţiuni 
Compartiment 

responsabil 

Resurse Indicator de 

rezultat 

Elemente de 

feedback Materiale Umane Timp 

 Asigurarea echităţii şi a egalităţii de Directori Conform Directori   Conform Respectarea Cuprinderea 
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şanse prin dezvoltarea unei strategii vizând: 

cuprinderea în sistemul educaţiei  a copiilor 

din grupuri dezavantajate, copiilor cu nevoi 

speciale şi din grupuri vulnerabile. 

Secretariat  proiectelor de 

dotare / 

reabilitare 

Cadre didactice 

Secretar 

Operator date 

proiectelor graficelor, 

documentelor 

financiare 

cadrelor 

didactice la 

stagii de 

formare, 

monitorizarea 

rezultatelor 

 Derularea optimă a programelor de 

facilităţi sociale pentru elevi – programul 

„Lapte - corn”, rechizite, burse, „Euro 200”, 

etc. 

Compartimentul 

financiar 

Asigurate prin 

MENCS 

Contabil şef Conform 

graficelor 

Situaţiile statistice 

raportate lunare 

Evaluări 

periodice 

 Aplicarea  unor strategii coerente, în 

vederea realizării programului „Şcoală 

după şcoală”  

Conducerea școlii 
Consiliile locale/ 

Parteneri de 

proiecte 

Resurse 

curriculare 

Resurse 

material / 

financiare 

locale 

Directori  Permanent Scăderea ratei de 

abandon şcolar, 

creşterea 

promovabilităţii 

Analiza 

rezultatelor, 

spijinirea 

acţiunilor 

întreprinse 

 Colaborarea cu Poliţia, Jandarmeria, 

O.N.G.-uri etc., dotarea cu camere video 

a întregii școli, în vederea asigurării unui 

mediu şcolar sigur şi pentru prevenirea 

fenomenului de violenţă în unităţile de 

învăţământ din judeţ. 

Directori  

Compartimentul 

financiar 

Parteneri – 

Asociația de 

părinți  

Resurse locale Directori,dirigi

nți, învățători, 

Consilier școlar 

Sem. I 

Sem. II 

Gradul de diminuare 

a violenţei în mediul 

şcolar 

Diseminarea 

bunelor 

practice, 

activități 

tematice, 

camere video 

 Monitorizarea periodică a situaţiei 

disciplinare, a asigurării pazei şi securităţii 

elevilor în școală, a  activităţilor educative 

realizate cu scopul de a preveni violenţa în 

mediul şcolar, a absenteismului, 

abandonului şcolar, a organizării şi derulării 

serviciului pe şcoală.  

Comisia pentru 

combaterea 

violenţei, Directori  

Documente de 

monitorizare 
Consilier 

școlar, diriginți, 

prof./învățători 

de serviciu, 

gardian 

Sem. I 

Sem. II 

Studiu prognostic,  

Gradul de diminuare 

a abandonului şcolar 

şi a ratei 

absenteismului 

Monitorizare

a activităţii, 

activități 

tematice 
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GRUPUL ŢINTĂ 

 

 Grup ţintă (primar) 

 Beneficiari direcţi sunt elevii din învăţământul preuniversitar, cadrele didactice din școală.  

 Grup ţintă (secundar) 

  Din perspectiva impactului pe care educaţia o are asupra societăţii, de rezultatele demersurilor iniţiate vor 

beneficia, indirect, familia, societate civilă, comunitatea, societatea în ansamblul ei.  

 

RISCURI ŞI AVANTAJE 

 

Realizarea proiectului va duce la optimizarea şi creşterea calitativă a procesului educaţional din unitatea școlară; includerea 

instituției școlare între furnizorii de educaţie de o bună calitate ce asigură succesul şi integrarea la un nivel performant al 

absolvenţilor în ciclurile de învăţământ superioare; 

 

Calitatea educaţiei şi evoluţia școlii românești modernă şi bine dotată va conduce la o şi mai puternică afirmare în 

comunitate a sistemului educațional. Neasigurarea resurselor ar duce la nerealizarea proiectului, la scăderea prestigiului 

sistemului educațional, ceea ce trebuie evitat prin toate mijloacele posibile. 
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5.2. Obiectivele specifice formulate în concordanță cu strategia Proiectului de Dezvoltare Instituțională:  

O1. Centrarea demersului didactic pe elev prin personalizarea, individualizarea și flexibilizarea actului didactic; 

O2. Identificarea și utilizarea strategiilor didactice care să îi motiveze și stimuleze pe elevi pentru studiu și progres școlar; 

O3. Optimizarea și eficientizarea procesului instructiv-educativ și a serviciilor educative oferite de școală tuturor beneficiarilor; 

O4. Creșterea gradului de vizibilitate a Școlii „Mihai Eminescu”, Roșiori de Vede în comunitatea locală prin parteneriate educaționale; 

 

5.3. Strategii, modalități și instrumente de monitorizare a activităților și de evaluare a gradului de atingere a obiectivelor Planului operațional al Școlii 

Gimnaziale „Mihai Eminescu”, Roșiori de Vede pentru anul școlar 2017-2018 

Planul operațional va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate didactică şi managerială şi evaluări interne realiste 

ale factorilor implicaţi. 

Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni în stabilirea priorităţilor la un moment dat. 

Realizările sau nerealizările planului operațional se vor regăsi în analiza managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia Consiliului Profesoral al 

Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, Roșiori de Vede. 

Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor-ţintă. 

Evaluarea finală a planului operațional se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor stabiliţi (atingerea obiectivelor). 

 

Strategii, modalități și instrumente de monitorizare a activităților  

a. la nivelul membrilor Consiliului de Administrație, echipa de revizuire: 

 întâlniri de informare, actualizare; 

 ședinţe de lucru; 

 întâlniri cu membrii CEAC. 
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b. la nivelul managementului: 

 acţiuni specifice cuprinse în planul managerial pentru anul școlar 2017-2018, planul tematic al Consiliului de Administrație, tematica 

Consiliului Profesoral pentru anul școlar 2017-2018; 

 discuţii de informare, feedback; 

 rapoarte semestriale; 

 rapoarte anuale; 

 analiza rapoartelor CEAC. 

 

c. la nivelul responsabililor comisiilor metodice, cu caracter permanent sau ocazional: 

 planuri manageriale semestriale pentru implementarea Planului Operațional; 

 rapoarte semestriale şi lunare; 

 fişe de autoevaluare; 

 portofoliile membrilor comisiei; 

 asistenţe/ inter-asistenţe; 

 lecţii demonstrative; 

 schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte. 
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REZULTATE  AŞTEPTATE – EVALUARE 

 
P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Elvira Mihaela UNTEȘU 

 

REZULTATE 
PRECONIZATE

Echitatea și eficienţa 
educaţiei şi formării

Ameliorarea 
rezultatelor  elevilor 

la examenele 
naţionale şi 

internaţionale

Grad înalt de 
absorbţie a 

fondurilor europene 
prin programe 

comunitare pentru 
educaţie şi formare

Acces la educaţie 
pentru toţi copiii

Management 
administrativ 
operațional și 

eficient

Implementarea unui 
curriculum adecvat, 

ținând cont și de 
cerințele pieţei 

muncii


