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VIZIUNEA  UNITATII: 
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 Dorim pentru elevii noştri: 

                              - o educaţie conform standardelor europene ; 

-adaptare la schimbarile specifice unei societăţi în dezvoltare ; 

-un procent de promovabilitate la examenele de sfârşit de ciclu 

gimnazial de  peste 80% ; 

-capacitatea de a comunica în situaţii diverse, în limba maternă şi 

într-o limbă de circulaţie internaţională ; 

-performanţe la toate disciplinele de învăţământ ; 

-cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de operare pe calculator ; 

 

Viziunea  şcolii derivă din idealul educaţional de formare a personalităţii 

omului de mâine şi constă în asigurarea pregătirii optime a elevilor pentru 

învăţământul liceal, precum şi însuşirea de către  elevi a sistemului valorilor 

culturale, morale şi etice, necesare unei raportări eficiente la cerinţele unei 

societăţi în permanentă schimbare. 

 

MISIUNEA ORGANIZATIEI 
 

       Misiunea scolii este sa asigure accesul la o  educatie de 

calitate, oferind sanse egale tuturor copiilor, in  scopul 

dezvoltarii si integrarii  lor in societate 

 

 

SCOALA NOASTRA 
TE INVATA SA FII 

OM INTRE OAMENI ! 



 
 

 

 

 

ARGUMENT 

 

 Propunandu-si desfasurarea unui invatamant de calitate, potrivit 

intereselor elevilor si parintilor, in conformitate cu cerintele societatii, 

in general, si ale comunitatii, in special, scoala noastra doreste sa fie o 

structura flexibila, deschisa, urmand modelul educational european, axat 

pe colaborarea intre scoala, familie si comunitatea locala intr-un sistem 

integrat. 

         Învăţământul  trebuie să contribuie prin oferta educaţională şi 

calitatea formării profesionale a absolvenţilor la realizarea unei cât mai 

bune inserţii a acestora pe piaţa muncii, la dezvoltarea durabilă a 

comunităţilor, în condiţiile asigurării coeziunii economice şi sociale.. 

Priorităţile politicii educaţionale ce urmează a fi implementate în 

sistemul de învăţământ preuniversitar: 

 

1. Descentralizarea sistemului de învăţământ: 

 eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor 

educaţionale; 

 democratizarea sistemului educaţional ; 

 asigurarea transparenţei actului managerial; 

 asigurarea accesului şi echităţii în educaţie; 

 stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a 

răspunderii publice. 

 

2. Asigurarea calităţii în activitatea de educaţie: 

 proiectarea, organizarea şi realizarea efectivă a rezultatelor 

aşteptate ale învăţăturii conform curriculumu-lui educaţional; 

 monitorizarea continuă a progresului în parcursul educaţional cu 

accent pe adaosurile progresive ale învăţării; 

 evaluarea internă a rezultatelor; 

 evaluarea externă a rezultatelor; 

 



 

 

 

 

 

3. Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice: 

 formarea directorilor şi a cadrelor didactice pe probleme de 

evaluare şi asigurarea calităţii; 

 perfecţionarea cadrelor didactice prin grade didactice şi 

masterate; 

 participarea cadrelor didactice la programe/proiecte organizate de 

ISJ, CCD sau de alte institutii furnizoare de programe de 

pregatire; 

 

CADRU JURIDIC 

 

 Prezentul Proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput având la 

bază următoarele documente:  

 Legea Învăţământului nr.1/2011 si metodologiile de aplicare a 

acesteia; 

 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei, 

Cercetării şi Inovării; 

 Buletinele Informative ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Inovării; 

 Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi 

administrativă, publicate în Monitorul Oficial; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar; 

 Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ, Şerban 

Iosifescu, Editura ProGnosis, 2001 

 Buletine informative ale Proiectului de reformă a învăţământului 

preuniversitar, Ş. Iosifescu, 2000 

 HG 1534/2008 – Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar 

HG 21/2007 – Standarde de acreditare pentru autorizarea unităţilor de 

învăţământ preuniversitar; Standarde de autorizare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar. 

 



 

 

 

 

 

 

ISTORICUL ŞCOLII 

 

• In satul Branesti scoala a fost infiintata la 17 aprilie 1859 prin Carta 

cu numarul 759 (data extrasa din dosarul 3129/1858 - fondul 

arhivistic al Ministerului Cultelor si Instructiuni Publice, Arhivele 

Centrale ale Statului). 

  

• Pentru anul scolar 1859-1860 in scoala primara din satele Branesti si 

Pasarea a fost numit ca invatator Toma Marinescu din Branesti, 

scoala functionand cu clasele I si a II-a.  

 

• Cel mai vechi local al scolii Branesti dateaza din 1879;  se numea    «  

Scoala de fete » si a fost situat pe dreapta drumului (str. Slt. Petre 

Ionel – colt cu str. George Cosbuc) ce duce spre satul Vadu Anei. 

 

 

• In 1925 s-a construit “Scoala de baieti”, cladire situata pe partea 

stanga a aceluiasi drum. 

 

• In 1967 se construieste in curtea scolii de baieti o cladire noua cu 

parter si etaj, actualul local al Scolii nr.1 Branesti. 

 

•  In 1985 s-a dat in folosinta, in cartierul Bajenari, o scoala noua cu 6 

sali de clasa . 

 

 

LOCUL ŞI ROLUL  

ÎN COMUNITATEA ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ 

 

 

 Şcolile din comuna Branesti au un rol bine conturat în cadrul 

comunităţii, bucurându-se de un real prestigiu. Acest lucru este demonstrat 



şi de parteneriatele încheiate cu: primăria, bisericile, poliţia, cabinetele 

medicale. 

 Şcolile au fost reabilitate utilizându-se fonduri din bugetul local şi din 

fonduri ale MECS si Cons. judetean. 

 Pentru comunitate, şcoala este nucleul de la care pornesc activităţi 

cultural artistice (zilele comunei, ziua şcolii), precum şi competiţii sportive 

– campionat de fotbal şi handbal. În această direcţie s-a simţit cum 

persoanele fizice sprijină activităţile cultural-sportive ale şcolii punand la 

dispozitie sala de festivitati de la Club Gatto. 

 Comunitatea sprijină activităţile cultural artistice şi sportive ale şcolii, 

demonstrând cum imaginea şcolii se îmbunătăţeşte continuu  printr-o 

participare din ce în ce mai numeroasă la acţiunile şcolii.  

 

 

 

ACTIVITATEA  MANAGERIALA 

 

 

         Calitatea si eficienta managementului unei unităti scolare îsi pun 

amprenta asupra întregii activităti, cât si asupra rezultatelor acestora. 

            La nivelul scolii noastre, echipa managerială a conceput si 

realizat documente de proiectare managerială (PDI) si planurile 

operationale (semestriale si anuale) pornind de la motivarea activitătii 

prin identificarea punctelor tari si a punctelor slabe ale organizatiei în 

cadrul activitătii anterioare. Elaborarea acestor documente s-a bazat pe 

analiza riguroasă a activitătii desfăsurate de conducerea unitătii,  în 

vederea stabilirii unor directii prioritare. 

                Obiectivul principal urmărit în activitatea de management l-a 

constituit realizarea unui proces de învăţământ de calitate - bazat pe o 

analiză realistă a posibilităţilor existente, având la bază o planificare 

riguros întocmită - menit să valorifice dotarea nativă a elevilor prin 

asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător cerinţelor actuale şi 

promovării cu succes a examenului de testare naţională.  Activitatea 

managerială a vizat principalele domenii funcţionale:  

     -curriculum : aplicare, dezvoltare şi evaluare;  

     -resurse umane :  stimulare, formare, apreciere şi stabilirea unui 

climat organizaţional optim;  

     -resursele materiale şi fizice;  



     -dezvoltarea organizaţională, relaţii sistemice ( cu celelalte 

organizaţii care fac parte din sistemul şcolar );  

     -relaţii comunitare.  

               Paleta largă de activităti desfăsurate în unitatea noastră a 

necesitat o permanentă monitorizare si un control al acestora de către 

echipa managerială, care, în colaborare cu cadrele didactice, s-a 

preocupat de eficienta activitătilor respective, evaluate periodic în cadrul 

comisiilor metodice, Cons Profesoral si C.A. În urma acestor evaluări au 

fost identificate eventualele disfunctionalităti si s-au stabilit planuri de 

măsuri pentru eliminarea lor. 

               S-a supravegheat minutios eficienta activitătii cadrelor 

didactice, a comisiilor prin: 

- fise de asistentă la ore; 

- portofoliile profesorilor; 

- planificările comisiilor metodice; 

- planificările anuale si semestriale; 

- analize comparative a rezultatelor obtinute de elevi, în vederea 

identificării  posibilitătilor de progres a viitorilor absolventi. 

 

 

PREZENTAREA UNITATII DE INVATAMANT SI A 

CONTEXTULUI 

 

Unitatea şcolară:  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BRANESTI 

 

Adresa unitatii:  Str.Slt. Petre Ionel, Nr. 147, com.Branesti,  Ilfov 

e-mail : scoala1branesti@yahoo.com, tel.0213501331 

 

Echipa de conducere:  

 Director – prof. Tone Nicoleta 

 Consiliul de administraţie:  

o prof. Dumitru Daniela 

o prof. Zega Simina 

o inv. Arsene Floarea 

o Mirea Gabriela– reprezentantul parintilor  

o Dumitru Stela-  reprezentantul parintilor 

o Geambasu Monica- reprezentant al primarului 

o  Nedu Catalin- reprezentant al Consiliului Local 

o Stoian Vasile- reprezentant al Consiliului Local 
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Populatia scolara: 

  Numar de elevi: 

- clasele pregatitoare-IV - 245 elevi + 74 elevi Islaz=319 elevi 

-  clasele V-VIII - 191 elevi 

 -  total 513 

  Numar de clase:  

- 15 clase – ciclul primar 

- 8 clase – ciclul gimnazial 

   

Personalul scolii: 

Invaţatori: 15 - din care 9 titulari 

Grad I - 6 

Gradul II – 3 

Definitivat- 3 

 In curs de calificare – 2 

Suplinitori calificati-2 

 

Profesori:  21– din care:14 titulari,7 suplinitori calificati 

Gradul I - 6 

Gradul II - 7 

 Definitivat - 5 

Debutanti -4 

 

Personal didactic auxiliar:  

Secretar - 1 

Administratori  financiari – 1 

Administrator de patrimoniu – 1  

Nedidactic:  

Ingrijitori – 3 

Muncitor - 1 

 

Indicatori de evaluare a performanţei 

   

  Procent de promovabilitate la examenele naţionale: 



- 97.3% la limba română  

- 89,2% matematică 

              

 Comportament social: bun 

  Disciplina: fara abateri  

   

         Rata abandonului scolar: sub 1% 

  Probleme comportamentale: nu exista situatii iesite din comun 

  Incalcari ale legii:nu 
       Parintii sunt multumiti de oferta educationala a scolii. 

 

Resurse materiale ale unitatii scolare: 

        -  8 săli de clasa;  

        -  un laborator de chimie-fizică; 

        - cabinet psihopedagogic; 

        - cabinet de logopedie; 

     - spaţiu destinat derulării programului “Lapte-corn” 

           -  teren de sport; 

  

INFORMAŢII PRIVIND CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

 

 

 Activitatea în şcoală se desfăşoară în cadrul mai multor 

compartimente, având fiecare nivel de decizie şi execuţie.  

În şcoală funcţionează următoarele comisii metodice formate în 

funcţie de ariile  curriculare existente şi de numărul de cadre didactice pe 

arie curriculară: 

 

 Comisia metodica a învăţătorilor; 

 Comisia metodică a profesorilor diriginţi; 

 Comisia metodică a ariei curriculare “Limbă şi comunicare”; 

 Comisia metodică a ariei curriculare „Matematică şi ştiinţe”; 

 Comisia metodică a ariei curriculare „Om şi societate”; 

 Comisia metodică a ariilor curriculare „Educaţie fizică şi sport, Arte 

si dexteritati”  

 Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie; 

 Comisia paritară; 

 Comisia pentru Consiliere şi orientare; 

 Comisia pentru programe şi proiecte; 



 Responsabili de secţii; 

 Comisia pentru curriculum; 

 Comisia pentru examenele de corigenţă şi diferenţe; 

 Comisia de disciplină; 

 Comisia de monitorizare a notării ritmice a elevilor; 

 Comisia pentru întocmirea orarului; 

 Comisia de organizare a competiţiilor sportive şi serbărilor şcolare; 

 Secretarul Consiliului de Administraţie; 

 Secretarul Consiliului Profesoral; 

 Responsabilul cu formarea continuă a cadrelor didactice; 

 Responsabil cărţi de muncă; 

 Responsabilul cu arhiva; 

 Comisia tehnică PSI; 

 Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă; 

 Comisia de salarizare şi acordare a burselor; 

 Comisia de inventariere; 

 Comisia de casare; 

 Comisia de recepţie; 

 Comisia de arhivare a documentelor; 

 Comisia de aplicare a OUG 96/2002  - “Lapte şi corn”; 

 Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei , traficului de 

droguri  si persoane ; 

 Responsabil cu imaginea unităţii. 

 Comisia pentru situatii de urgenta 

 

 Constituirea colectivelor de clasa pregatitoare si clasa I se face printr-

o distribuire echilibrată a preşcolarilor, întemeiată pe fişele de caracterizare 

psihopedagogică întocmite de educatoarele grupelor pregătitoare şi pe baza 

opţiunilor părinţilor. 

Cele trei componente (proiectivă, acţională  şi evaluativă) ale 

demersului didactic urmăresc desfăşurarea unei activităţi centrate  pe elev, 

prin utilizarea tuturor mijloacelor  şi metodelor  aflate la îndemâna cadrelor 

didactice. În acest scop profesorii şi învăţătorii folosesc diverse tipuri  de 

fişe, caiete tip, atlase, precum şi alte mijloace de învăţare menite să 

eficientizeze orele de curs. 

Relaţia cadru didactic-elev a cunoscut o importanta îmbunătăţire prin 

optimizarea si eficientizarea activităţilor şi abilităţilor de comunicare între 

partenerii la procesul de educaţie. 



Activităţile de perfecţionare desfăşurate la nivelul comisiilor 

metodice au un caracter deschis, toţi membrii colectivului didactic al şcolii 

manifestand interes pentru a participa la aceste activităţi, în vederea 

acumulării de noi experienţe didactice şi optimizării propriului demers 

didactic. 

Stilul managerial ce caracterizează conducerea şcolii este atent şi 

stimulativ. Directorul  este un lider orientat spre oameni şi spre educatie, 

dorind să creeze în instituţie un climat favorabil exercitării libere, creative  

a profesiei, pentru realizarea unui proces de învăţare eficient.    

 

ANALIZA  SWOT 

 Puncte tari: 

 

1. Personal didactic calificat  in proportie de  98 %  ; 

2. Oferta curriculara buna; 

3. Realizarea unui curriculum (ca proces) de calitate; 

4. Relatii de colaborare intre sefii de catedra; 

5. Motivatia majoritatii cadrelor didactice de a realiza  un proces 

educativ de calitate; 

6. Climat optim stimulativ in cadrul scolii 

7. Grupuri sanitare cu apa curenta si incalzire centralizata  in toata  

scoala; 

8. Rezultate bune la evaluarea nationala si la olimpiade; 

9. Colaborare  cu primaria si consiliul local al comunei; 

10.Cresterea  interesului cadrelor didactice pentru pregatirea /formarea 

profesionala . 

11.Incheierea  parteneriatelor educative ; 

12.Existenta serviciului de paza pe toata durata zilei; 

13. Existenta unui microbuz scolar, asigurat de primarie, aflat la 

dispozitia scolii;  

   

 Puncte slabe: 
 

1. Insuficienta surselor de finantare  extra-bugetara; 

2. Lipsa unei sali de sport si a unei sali de festivitati: 

3. Inertia unor cadre didactice privind activitatile extrascolare ; 

4. Insuficienta utilizare a materialelor didactice; 

5. Lipsa spatiului pentru o bibliotecă cu sală de lectură modernă; 



6. Internet nedisponibil pentru elevi; 

 

 

 

 Oportunitati: 
 

1. Posibilitatea construirii unei Sali de sport  prin programele 

existente la nivel local şi în derulare, amenajarea curtii scolii; 

2. Starea economico-socială a comunei este prospera; 

3. Nu există tendinţa familiilor tinere de migrare în străinătate. 

4. Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continua; 

5. Implicarea intregului personal didactic in atragerea de fonduri din 

surse extra-bugetare pentru sprijinirea scolii; 

6. Apropierea scolii de capitala , fapt care asigura pentru absolventi o 

retea  scolara suficient de mare; 

7. Interes, deschidere din partea primariei si a comunitatii in 

sprijinirea actiunilor scolii; 

 

 Amenintari : 

 

1. Scaderea populatiei scolare; 

2. Implicarea insuficienta a agentilor economici locali; 

3. Atitudinea de dezinteres a unor părinţi faţă de actul educaţional ; 

4. Existenta  altor scoli pe raza comunei; 

5. Slaba motivaţie  financiară a personalului din învăţământ; 

 

Analiza P.E.S.T.E: 

 

Contextul  politic (P) 

 Interes la nivel local pentru cresterea calitatii 

invatamantului; 

 Politica educationala propusa de scoala noastra este pe 

deplin în concordanta cu politica educationala nationala ; 

- politica educationala de dupa 1989 este în deplin acord cu 



Reforma învatamântului din România si nu se refera la 

partidele politice care vin si pleaca de la guvernare .  

             

 

             Contextul economic (E)  

 Comuna Branesti este o comunitate care dispune de resurse 

economice însemnate (teren agricol ,fond forestier  , mica 

industrie) si ofera conditii normale de educatie si instruire 

tuturor elevilor . Forta de munca este ocupata în diferite 

sectoare de : agricultura , cresterea animalelor , comert , 

mica industrie . La nivelul comunei exista persoane care 

beneficiaza de ajutor social conform legii , prin intermediul 

Primariei .  

              Contextul social ( S ) 

 La nivelul comunei rata somajului este  mica. Majoritatea 

familiilor care au copii la scoala vad prin educatie singurul 

mod de progres al societatii , realizarea profesionala si 

materiala a cetateanului de mâine . Exista totusi si familii , 

într-un numar redus,  care pun pe primul plan munca fizica 

si acestea folosesc copiii la diferite munci în gospodarie ( 

muncile agricole , cresterea animalelor .. ) acest lucru 

ducând la înregistrarea unui numar de absente din partea 

unor elevi .  

Scoala nu este afectata de familii dezorganizate , numarul 

acestora nefiind prea mare . În comuna nu exista minoritati 

etnice si deci nu exista probleme în ecest sens . 

             

 Contextul tehnologic ( T ) 

 Dotarea scolii noastre privind tehnologia moderna este  

buna . Scoala dispune de 11 calculatoare ce constituie 

dotarea cabinetului de informatica , 2 calculatoare aflate în 

dotarea serviciului secretariat, cancelarie ,  2 laptopuri,   2 



imprimante , 1 copiator , 1 TV color ,2 videoproiectoare, , 

conectare la INTERNET 

 Un număr  foarte mare de elevi deţin calculatoare , sunt 

conectaţi la internet ceea ce denotă un interes major al 

părinţilor în acest domeniu. 

        Contextul ecologic - E 

Scoala noastra isi propune dezvoltarea unei atitudini ecologice 

prin diverse campanii de educare ce au loc pe tot parcursul 

anului scolar si prin participarea la proiecte nationale si judetene. 

De asemenea, elevii scolii si personalul didactic si auxiliar 

colecteaza selectiv deseurile cu ajutorul pubelelor special 

amenajate in curtea scolii. Ne bucuram si de numeroase specii de 

arbori si arbusti ca urmare a desfasurarii unor proiecte educative. 

 

Incepand cu anul scolar 2015-2016, scoala noastra deruleaza 

optionalul Eco educație pentru Școli verzi, in cadrul proiectului 

„Platforma Scoli verzi – advocacy, eco educație și susținere 

pentru şcoli sustenabile. Optionalul este susținut printr-o 

campanie de advocacy și o platformă suport cu componentă on-

line, realizat de WWF Romania si Asociatia Greenitiative. 

Acest optionalul isi propune schimbarea modului în care tinerii 

se implică în rezolvarea problemelor de mediu, punând bazele 

unei generații a schimbării; 

 

In ultimii trei ani, scoala noastra s-a alaturat campaniei 

Ecoatitudine. Campania si-a propus formarea unor deprinderi 

ecologice prin activităţi extracurriculare și prin promovarea 

importanţei colectării selective a deşeurilor (hârtie-carton, 

plastic, PET, aluminiu). S-a realizat implicarea elevilor şi 

profesorilor în activităţi de voluntariat si dezvoltarea unor 

atitudini și comportamente responsabile prin informarea elevilor 

în legătură cu problemele mediului înconjurător. 

 

Scoala noastra face parte si din proiectul ECO ALERT, proiect 

derulat la nivelul jud. Ilfov. Printre obiectivele proiectului se 

numara cresterea gradului de conştientizare asupra problemelor 

de mediu în rândul elevilor, prin dezvoltarea unei campanii 

integrate de tip caravană, ca instrument inovativ de achiziţie a 



competenţelor cheie, precum şi de promovare a principiului 

dezvoltării durabile, cu accent pe eficientizarea consumului 

energetic. Am implicat 310 elevi si am pregatit 14 proiecte 

inovative ce vor fi jurizate in cadrul concursului ECO ALERT in 

perioada noiembrie-decembrie 2015. 

 

In anul 2017, odata cu finalizarea lucrarilor de modernizare si 

mansardare a scolii, va fi dat in folosinta si un spatiu verde, un 

parc pentru activitati educative si de recreere. 
 

 

 

 

Scopurile strategice 

 Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice 

 Eficientizarea activităţii cadrelor didactice 

 Creşterea calitatii demersului instructiv-educativ 

 Dezvoltarea parteneriatelor 

 Atragerea elevilor printr-o ofertă curriculară generoasă 

 Dezvoltarea bazei materiale a şcolii 

 Asigurarea unui bun management al calitatii 

 

 

TINTE STRATEGICE SI ACTIVITATI 

 

DEZVOLTARE CURRICULARA 

 

TINTA I : Imbunatatirea rezultatelor scolare ale elevilor la Evaluarile 

Nationale – clasa a II-a, a IV-a, a VI-a , a VIII-a 

 

Program 1.1: Pregatire suplimentara a  elevilor care sustin examene 

nationale . 

Program 1.2: Continuarea  activitatii cercurilor scolare si infiintarea 

unora noi :cercul de biologie,corul scolii si de lb. franceza. 

 

 

TINTA II: Facilitarea accesului la educatie, prevenirea si reducerea      

                   abandonului scolar pentru elevii din categoriile 

dezavantajate 



Program 2.1 . Implicarea scolii in proiecte si programe ce vizeaza  prevenirea   

                         abandonului scolar si integrarea copiilor cu cerinte si nevoi 

speciale in activitatea scolara.                

 Program 2.2:Program de consiliere a elevilor cu risc de abandon scolar. 

  

 

 

 

 

 

DEZVOLTAREA DE RESURSE UMANE 

 

Tinta III : Dezvoltarea abilitatiilor de relationare sociala 

Program 3.1:  Implicarea elevilor in proiectarea si organizarea 

evenimentelor din cadrul scolii 

Program 3.2:  Revista scolii semestriala 

Program 3.3:  Incurajarea activitatiilor fizice in randul eleviilor 

 

 

Tinta IV : Formarea permanenta a cadrelor didactice 

Program 4.1:  Incurajarea debutantilor pentru urmarea carierei didactice  

Program 4.2:  Eficientizarea invatarii centrate pe elev prin perfectionarea 

continua a cadrelor didactice  

Program 4.3:  Utilizarea mijloacelor moderne de invatamant la lectii  

 

 

DEZVOLTAREA RELATIEI CU COMUNITATEA 

 

Tinta V : Imbunatatirea relatiei scoala – parinti 

Program 5.1: Infiintarea,,Asociatiei Parintilor” 

Program 5.2: Atragerea parintilor in organizarea si desfasurarea 

activitatilor extrascolare. 

 

ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE SI 

DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 

 

Tinta VI : Imbunatatirea si dezvoltarea bazei materiale 

 



Program 6.1: Extinderea spatiilor de invatare prin construirea unei sali de 

sport, mansardarea cladirii scolii, amenajarea corespunzatoare a terenului 

de sport; 

Program 6.2:  Amenajarea si  dotarea corespunzatoare a laboratoarelor si 

cabinetelor  

Program 6.3: Extinderea spatiului scolar prin construirea salii de sport si 

festivitati 

 

Tinta VII :Utilizarea tehnologiilor moderne de invatare si comunicare 
Program 7.1:Dotarea cabinetelor de informatica 

Program 7.2:Asigurarea accesului la Internet pentru profesori si elevi. 

 

Optiunea strategica: DEZVOLTARE CURRICULARA 

TINTA I : Imbunatatirea rezultatelor scolare ale elevilor la Evaluarile 

Nationale 

Program 1.1: Pregatire suplimentara cu elevii claselor terminale –                                                        

progres scolar 65%  

Program 1.2: Infiintarea  unor  cercuri scolare:cerc de  lectura, atelier de      

                        arta hand-made si cercul de biologie 

 

Obiective: 

 Cresterea progresului scolar la examenul de Evaluare Nationala cu 

65%; 

 Realizarea unor  activitati extra-clasa pentru elevii cu disponibilitati 

pentru lectura, biologie si indeletniciri practice; 

 Pregatirea si indrumarea elevilor pentru realizarea de performanta in 

domeniul creatiei literare, experimentelor si activitatilor de laborator 

si de hand-made; 

 Participarea acestora la concursuri, olimpiade si expozitii ; 

 

Actiuni Indicatori 

de 

performanta 

Termen Responsabil Parteneri Cost Surse 

de 

finanta

re 

1.Constituirea 

echipelor de 

proiect 

Echipa 10 

oct.2015 

Echipa 

manageriala 

   

2. Stabilirea Programa 20 oct. Responsabilii CCD   



 

 

Rezultate asteptate: 

 Realizarea  tematicii cercului; 

 Obtinerea de  diplome si premii la concursuri de profil. 

 

 

Context: 

     

        Existenta unui numar foarte mare de copii cu talent artistic. 

 

 

TINTA II: Facilitarea accesului la educatie, prevenirea si reducerea      

abandonului scolar pentru elevii din categoriile 

dezavantajate si integrarea copiilor cu cerinte si nevoi 

speciale in activitatea scolara.  
Program 2.1 Implicarea scolii in proiecte si programe ce vizeaza  prevenirea   

          abandonului scolar si integrarea copiilor cu cerinte si nevoi speciale in 

activitatea scolara.                

             Obiective: 

 Participarea elevilor la activitatile desfasurate in scoala si in afara 

scolii; 

 Dezvoltarea increderii de sine in urma participarii la evenimentele 

organizate. 

Rezultate aşteptate: 

tematicii 

cercurilor   

cercurilor 2015 cercurilor Ilfov 

3. Derularea 

activitatilor  

40 elevi 

participanti 

1 

nov.2015-

10 iunie 

2016 

Prof. Lb. 

Rom. 

Prof. 

Tehnologie 

   

4.Organizarea  

unei expozitii 

si a unei 

serbari 

Evidentierea 

elevilor 

artisti 

23 iunie 

2016 

Echipa 

manageriala 

 Costuri 

legate de 

elaborarea si 

multiplicarea 

diplomelor 

Buget 

local 



 Evenimente organizate prin implicarea tuturor elevilor: ziua scolii, 

serbari,excursii. 

Context:  

 In conditiile orientarilor actuale ale invatamantului romanesc este 

necesara integrarea elevilor cu probleme speciale in toate activitatile 

scolare si extrascolare cu scopul dezvoltarii personale si a formarii unui 

individ competent pe piata muncii.  

 

 

 

 Actiuni Indicatori 

de 

performanta 

Orizont 

de timp 

Persoane 

responsa

bile 

Parte

neri 

Cost Surse 

de 

finanta

re 

1.Stabilirea 

responsabilulu

i de proiect 

 

Decizia de 

numire 

10.2015 Director  Elevi 

Psihol

ogul 

scolii 

Nu 

necesita 

costuri 

suplimenta

re  

 

2. Stabilirea 

activitatilor 

Lista cu 

activitati 

10.2015 Responsa

bil proiect  

 

Elevi 

Profes

ori 

idem  

3. Recrutarea 

elevilor 

Echipa  10.2015 Parinti  

Diriginti 

 

elevi idem  

4. 

Organizarea 

activitatilor 

Desfasurarea 

activitatilor 

Conform 

graficul 

ui 

Responsa

bili de 

activitati 

Consi 

liul 

local, 

parinti 

Spatii 

pentru eve 

nimente 

Logistica 

evenimen 

te 

Sponso

rizari 

5. Feedback si 

reluarea 

periodica a 

punctelor 3-5 

Chestionare, 

interpretarea 

lor 

Dupa 

prima 

activitat

e 

 

Responsa

bil proiect  

Diriginti, 

CEAC 

 Costuri 

generate 

de 

multiplica 

rea 

chestiona 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 2.2:Program de consiliere a elevilor cu risc de abandon scolar. 

                          

Obiective: 

 Consilierea elevilor cu risc de abandon; 

 

Rezultate asteptate:   

 

 Evitarea parasirii timpurii a scolii 

 Recuperarea materiei si cresterea rezultatelor la invatatura a elevilor 

cu numar mare de absente 

 

 

Context: 

     

        Existenta unui numar de copii defavorizati, provenind din familii cu 

probleme . 

 

relor 



2.1 PROGRAMUL DE CONSILIERE A ELEVILOR CU RISC DE 

ABANDON SCOLAR 

 

ACTIVITATE : DESFASURAREA PROGRAMELOR DE 

CONSILIERE SI ORIENTARE PENTRU ELEVII CU RISC DE 

ABANDON SCOLAR 
 

OBIECTIVE RESURSE RES 

PON 

SA 

BIL 

TER

MEN 

IM 

PACT 

INDICA

TORI DE  

PERFOR

MANTA 

NIVEL DE 

INTERVENTIE 

(general,secunda

r, tertiar) 

Dezvoltarea unor 

atitudini si valori 

socio-umane la 

cei din grupul 

tinta prin 

cultivarea 

increderii in sine 

si in ceilalti, 

precum si a 

respectului de 

sine si cei din jur. 

 

 

 

 

*umane : 

consilierul 

psihopeda 

gog,  

*informatio 

nale seturi 

de teste 

psihologice; 

*de timp: 

pentru 

organizarea 

activitatilor 

de 

consiliere,- 

dupa 

programul 

scolar; 

*de spatiu: 

cabinetul; 

de 

consiliere; 

*materiale: 

hartie pentru 

teste, 

consumabile 

pentru 

activitati 

Consi

lierul 

psiho

peda-

gog 

Fina-

lul 

pro-

iectu-

lui 

Integr

area 

scoala

ra 

profes

ionala 

si 

social

a a 

elevil

or 

*Pentru 

cel putin 

22 de 

elevi se 

constata 

progres la 

invatatura 

si 

participar

e la toate 

activitatil

e; 

*pentru 

fiecate 

elev 

exista o 

fisa 

psihoped

a 

gogica de 

progres 

referitoar

e la starea 

psihologi

ca, 

nivelul de 

dezvoltar

Secundar 

:activitatea se 

adreseaza doar 

elevilor cu risc 

de abandon 

scolar 



 

 

 

 

DEZVOLTAREA DE RESURSE UMANE 

 

 

Tinta III : Dezvoltarea abilitatiilor de relationare sociala 

Program 3.1:  Implicarea elevilor in proiectarea si organizarea 

evenimentelor din cadrul scolii 

Obiective: 

 Elevii isi vor dezvolta abilitatiile organizatorice 

 Elevii vor avea mai multa incredere de sine in urma organizarii cu 

succes a unor evenimente 

 Elevii vor invata sa comunice si sa lucreze in echipa 

Rezultate aşteptate: 

 Evenimente organizate prin implicarea elevilor: ziua scolii, serbari 

Context:  

 In realitatea economica de azi, capacitatile organizatorice, de 

comunicare si de lucru in echipa sunt extrem de importante. 

 Indiferent de domeniul ales, existenta acestor capacitati are un impact 

pozitiv asupra increderii in posibilitatea de promovare in cariera si in functii 

de conducere.  

 

 

e 

intelectua

la, 

profilului 

aptitudina

l si de  

personalit

a 

te a 

elevilor 

 



 

 

 

Tinta III : Dezvoltarea abilitatiilor de relationare sociala 

Program 3.2:  Revista scolii semestriala  

Obiective: 

 Dezvoltarea abilitatiilor de comunicare scrisa in randul elevilor 

 Promovarea imaginii scolii 

Rezultate aşteptate: 

 Actiuni Indicatori 

de 

performa

nta 

Orizont 

de timp 

Persoane 

responsa

bile 

Parte

neri 

Cost Surse 

de 

finanta

re 

1.  Stabilirea 

responsabilului 

Decizia de 

numire 

10.2015 Director  elevi Nu 

necesita 

costuri 

suplimenta

re  

 

2. Stabilirea 

listei de 

evenimente 

Lista cu 

eveni-

mente 

10.2015 Responsa

bil proiect  

 

elevi idem  

3. Recrutarea 

elevilor 

Echipa  10.2015  

Diriginti 

 

elevi idem  

4. Organizarea 

de evenimente 

Desfasurar

ea 

eveniment

ului 

Conform 

graficul 

ui 

Responsa

bili de eve 

nimente 

Consi 

liul 

local, 

parinti 

Spatii 

pentru eve 

nimente 

Logistica 

evenimen 

te 

Sponso

rizari 

5. Feedback si 

reluarea 

periodica a 

punctelor 3-5 

Chestionar

e, 

interpretar

ea lor 

Dupa 

primul 

eveni 

ment 

Responsa

bil proiect  

Diriginti, 

CEAC 

 Costuri 

generate 

de 

multiplica 

rea 

chestiona 

relor 

 



 Trecerea de la revista anuala la revista semestriala 

 Cresterea mediei la Evaluarea Nationala la Limba Romana 

Context:  

 In prezent, abilitatiile de comunicare, in special cele de comunicare 

scrisa si de elaborare de documentatie / proiecte / prezentari sunt foarte 

importante in multe domenii din piata muncii. 

 

Actiuni Indicatori de 

performanta 

Orizont 

de timp 

Persoane 

responsabi

le 

Parte 

neri 

Cost Surse 

de 

finan 

tare 

1. Intalnirea 

echipei de proiect 

intalnirea 10. 

2015 

Responsabi

lul  

   

2. Stabilirea 

formatului revistei 

Schita 

revistei 

10. 

2015 

Comisiei 

Metodice a 

Invatatori 

lor 

 

Responsabi

lul Ariei 

Curriculare  

Limba si 

Comunica 

re 

 

Responsabi

lul cu 

imaginea 

scolii 

 

 

 

Redactorul 

sef  

Prof.Zega 

Simina 

   

3. Stabilirea 

partenerilor media 

2 parteneri 10. 

2015 

Parte 

neri 

media

, 

consil

iul 

local 

  

4. Recrutarea 

elevilor din echipa 

de redactare 

Cate 3 elevi 

din fiecare 

nivel de 

invatamant 

10. 

2015 

   



 

 

 

 

Tinta III : Dezvoltarea abilitatiilor de relationare sociala 

 

Program 3.3:  Incurajarea activitatiilor fizice in randul eleviilor 

Obiective: 

 

 Dezvoltarea armonioasa a elevilor 

 Dezvoltarea spiritului competitiv si de fairplay la elevi 

Rezultate aşteptate: 

 Obtinerea a cel putin 2 premii in competitiile sportive in primii 2 ani 

 Cel putin 25% din elevi sa pracice un mod periodic un sport 

Context: numarul mare de copii cu probleme de sanatate cauzate de lipsa de 

miscare. Imagini tv care prezinta comportamente agresive ale sportivilor si 

sustinatorilor acestora. 

 

 

  

5. Publicarea 

trimestriala a 

revistei 

revista 12. 

2015 

Primul 

numar 

  Costuri 

generat

e de 

editare 

si 

multipl

icare 

Sponso

rizari, 

buge 

tul 

local  

7. Feedback Chestionare 

pentru elevi, 

parinti, 

comunitate 

Dupa 

prime 

le doua 

numere 

  Costuri 

determi 

nate de 

editare

a si 

multipl

icarea 

chestio

narelor 

Buge 

tul 

local 
 



 

 

 

DEZVOLTAREA DE RESURSE UMANE 

 

 

Tinta IV : Formarea permanenta a cadrelor didactice 

Program 4.1:  Incurajarea debutantilor pentru urmarea carierei didactice  

Obiective: 

 Scoala va avea un personal didactic  calificat 

Rezultate aşteptate: 

 In 2 ani, actualii profesori debutanti sa obtina examenul de definitivat 

 In 4 ani, actualii profesori definitivati sa obtina gradul II 

 In 4 ani, actualii profesori cu gradul II sa obtina gradul I 

Context: 

 Numarul mare de profesori si invatatori  

 debutanti – 6 

 definitivat – 8 

 gradul II – 10 

 

 

Actiuni Indicatori de 

performanta 

Orizont 

de timp 

Persoa 

ne 

respon 

sabile 

Parte 

neri 

Cost Surse de 

finantare 

1.  Competii intre 

clase si scoli din 

Ilfov organizate 

in scoala noastra 

 

Premii la 

competitiile 

interscolare 

11. 

2015 

Director 

Profe 

sori de 

educatie 

fizica 

Scoli 

din 

Ilfov,  

Costuri 

legate de 

organiza

re, 

transport 

Sponsori 

zari, 

Bugetul 

local 

2.Organizarea 

concursului de 

sah “Cupa Iuliu 

Maniu” 

Un numar 

foarte mare 

de participant 

si obtinerea a 

cel putin 3 

diplome 

10. 

2015 

Director 

profe 

sori de 

educatie 

fizica 

 Costuri 

de 

oganiza 

re si 

premiere 

Bugetul 

local, 

ASSPIF 



 

 

 

 

 

Tinta IV : Dezvoltarea profesionala continua a cadrelor didactice  

 

Program 4.2:  Eficientizarea invatarii centrate pe elev prin perfectionarea 

continua a cadrelor didactice  

Obiective: 

 Dezvoltarea competentelor metodice si de specialitate ale personalului 

didactic 

 Acordarea de sprijin pentru formarea si reconversia profesorilor 

Rezultate aşteptate: 

 80% din profesorii scolii sa aiba parcurse stagii de formare la CCD, 

cursuri POSDRU, ISJ, alti furnizori de programe de formare; 

Context: 

 Este necesara crearea unor noi abilitati pentru cadrele didactice, 

in raport cu noul curriculum si conform standardelor UE, precum 

Actiuni Indicatori 

de 

performant

a 

Ori 

zont 

de 

timp 

Persoan

e 

response 

bile 

Parte 

neri 

Cost Surse 

de 

finanta

re 

1. Implicarea 

comisiei de 

perfectionare in 

consilierea 

cadrelor didactice 

debutante priviind 

cariera didactica 

Inscrierea la 

examenul 

de 

definitivat 

anual Seful 

comisiei 

de 

perfectio 

nare 

Universi 

tati, 

colegii 

pedagogi

ce 

Costuri 

de 

achita 

re a 

cursuri 

lor de 

forma 

re 

Bugetu

l local 

2. Participarea 

debutantilor la 

lectii dechise 

sustinute de 

profesori cu 

experienta 

Activitati 

metodica 

lunar Sefii 

comisiilo

r 

metodice 

Invata 

tori si 

profesori 

cu gradul 

I 

  



si dezvoltarea competentelor si abilitatilor in domeniul TIC  si 

comunicare. 

   

Actiuni Indicatori 

de 

performant

a 

Ori 

zont 

de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parte 

neri 

Cost Surse 

de 

finanta 

re 

1.Stabilirea in 

Consiliul de 

Administratie a 

profesorilor care 

nu au fost la 

cursuri de 

perfectionare in 

ultimii 5 ani nu 

au urmat cursuri 

creditate cu 90 

de credite 

Numele 

cadrelor 

didactice 

10. 

2015 

Directorul 

Responsabi 

lul comisiei 

de 

perfectionare 

   

2.Cuprinderea in 

tematica 

consiliului 

profesoral a 

ofertei de 

formare a CCD 

Oferta CCD 01.10. 

2015 

Responsabi 

lul comisiei 

de 

perfectionare 

CCD 

 

Valoa 

rea 

cursur

i 

lor 

Bugetul 

local 

2.Prinderea in 

proiectul de 

buget a sumelor 

necesare 

achitarii 

cursurilor 

acreditate 

parcurse de 

cadrele didactice 

Proiectul de 

buget 

12. 

2015 

Director, 

contabil sef 

CCD 

Univer

sitati 

In 

functi

e de 

numa 

rul de 

cadre 

didact

i 

ce 

Bugetul 

local 

3.Prinderea in 

proiectul de 

buget a sumelor 

necesare 

achitarii 

Proiectul de 

buget 

12. 

2015 

Director, 

contabil sef 

 In 

functi

e de 

numa 

rul de 

Bugetul 

local 



 

 

Tinta IV : Formarea permanenta a cadrelor didactice 

 

Program 4.3:  Utilizarea mijloacelor moderne de invatamant la lectii  

Obiective: 

 Cresterea eficientei actului de predare 

Rezultate aşteptate: 

 80% dintre profesori vor folosi la cel putin 25% din lectii materiale 

didactice pe videoproiector 

 100% dintre profesori vor sustine cel putin o lectie pe semestru in 

laboratorul AEL  

 

Context: 

 Lipsa de timp a parintilor ce duce la o slaba comunicare intre parinti si 

scoala.  

 In proportie de 80%, fiecare familie are calculator si acces la internet. 

   

 

 

cursurilor 

acreditate 

parcurse de 

personalul 

didactic-auxilar 

si nedidactic 

persoa 

ne 

4.Participarea la 

activitatile 

metodice 

organizate pe 

discipline la 

nivelul de ISJ  

Numarul de 

activitati 

anual Director     

Actiuni Indicatori 

de 

performant

a 

Orizont 

de timp 

Persoan

e 

respons

e 

bile 

Parte 

neri 

Cost Surse 

de 

finanta

re 



 

 

 

 

 

1. Utilizarea in 

sala de clasa a 

unui laptop si a 

unui 

videoproiector 

Calculator 

si 

videoproiec 

tor in  sala 

si laborator 

09.2015 director Consili

ul local 

Valoare

a 

echipa 

mentel

or 

Bugetu

l local 

2. Conectarea la 

internet  a 

calculatoarelor din 

cabinet 

Realizarea 

conexiunii 

09.2014 director Furnizo

rul de 

internet 

Valoare

a 

lunara 

a 

contrac

tu 

lui 

Bugetu

l local 

3. Training cu 

profesorii pentru 

pregatirea de 

materiale in 

format ppt 

15 profesori 

si invatatori 

Vacanta 

de 

primava

ra 

Director

, 

responsa

bilul cu 

perfectio 

narea 

CCD Costuri 

generat

e de 

plata 

formato

ri 

lor 

 

Bugetu

l 

local 

4. Training cu 

profesorii pentru 

folosirea 

videoproiectorului 

Desfasurare

a cursului 

Vacanta 

de 

primava

ra 

Director

, 

responsa

bilul cu 

perfectio 

narea 

CCD Costuri 

generat

e de 

plata 

formato

ri 

lor 

Bugetu

l local 

5.   Training cu 

profesorii pentru 

folosirea lectiilor 

in format 

electronic din 

sistemul AEL 

Folosirea 

lectiilor 

Vacanta 

de 

primava

ra 

Director

, 

responsa

bilul cu 

perfectio 

narea 

CCD Costuri 

generat

e de 

plata 

formato

ri 

lor 

Bugetu

l local 



 

 

 

Tinta V : Imbunatatirea relatiei scoala – parinti- elevi 

Program 5.1: Infiintarea Asociatiei Parintilor – “Parinti de nota zece” 

Program 5.2: Atragerea parintilor in organizarea si desfasurarea 

activitatilor extrascolare. 

 

 

Obiective: 

 Realizarea unei mai bune comunicari intre elevi- parinti-scoala 

 Comportament adecvat pentru statutul de elev si copil 

Rezultate aşteptate: 

 Implicare activa a parintilor in viata scolii 

 Reducerea absenteismului cu 50-60% 

 Cresterea rezultatelor la invatatura si imbunatatirea conduitei scolare a 

elevilor 

Context: 

 Lipsa de timp a parintilor ce duce la o slaba comunicare intre parinti si 

scoala; 

 Dezinteresul unor parinti fata de situatia copiilor; 

   

Actiuni Indicatori de 

performanta 

Orizont 

de timp 

Persoan

e 

response 

bile 

Parte 

neri 

Cost Surse 

de 

finanta

re 

1.Stabilirea tematicii 

programului 

Programa 

proiectului 

10. 

2015 

Consilier

ul scolar 

Parinti 

consili

ul local 

CJAP- 

CJRAE 

500 

RON 

Parte 

neri si 

consili 

ul local 

2. Alegerea grupului 

tinta- familii 

defavorizate(monopa

rentale, nivel de 

educatie scazut, stare 

 10. 

2015 

Consilie 

rul scolar 

si 

dirigintii 

Parinti 

cons 

local 

CJAP- 

CJRAE 

  



 

 

 

ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE SI 

DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 

 

Tinta VI : Reabilitarea si modernizarea infrastructurii (spatii de curs, 

cabinete, sala de sport, biblioteca) 

 

Program 6.1: Extinderea spatiilor de invatare prin construirea unei sali de 

sport, mansardarea cladirii scolii, amenajarea corespunzatoare a terenului de 

sport; 

 

Obiective: 

 Construirea spatiilor- sala de sport, sali de clasa, laborator, biblioteca; 

 Amenajarea terenurilor de sport; 

 Amenajarea curtii scolii ca spatiu de recreere; 

Rezultate aşteptate: 

 Sali de clasa, laborator, sala de sport/ festivitati; 

 Spatiu verde amenajat pentru recreerea copiilor; 

 

Context: Insuficienta spatiilor necesare pentru desfasurarea unui invatamant 

de calitate in conditii optime ( laboratoare, cabinete , biblioteca, sala de 

sport, sala de festivitati); 

 

 

    

materiala  

 

3. Desfasurarea 

activitatilor 

Participarea 

parintilor in 

prop.de 100% 

11. 

2015 

Consilie 

rul scolar 

Parinti 

consili

ul local 

CJAP- 

CJRAE 

  

4. Feedback si 

reluarea semestriala 

a programului –  

Aplicare si 

interpretarea 

chestionare 

lor 

06.2016  Consilie 

rul scolar 

   



Actiuni Indicatori de 

performanta 

 

Timp 

Persoane 

responsa

bile 

Parte 

neri 

Cost Surse de 

finantar

e 

1.  Stabilirea 

necesarului de 

lucrari de 

extindere a 

infrastructurii 

si a prioritatilor 

la nivelul scolii 

Asigurarea 

documentiei 

necesare 

inceperii con 

structiei 

09. 

2014 

Echipa 

manageri

ala 

Consiliul 

local 

Firma  

contrac 

tanta 

Consi 

liul 

local 

 Bu 

getul 

local 

2. Identificarea 

si analizarea de 

oferte pentru 

stabilirea celei 

mai 

avantajoase  

Identificarea 

furnizorilor si 

contractarea 

lucrarii 

05. 

2015 

Director, 

persona 

lul 

didactic  

implicat 

Socie 

tati 

comerci

ale 

Persoan

e fizice 

autorizat

e 

Fundatii 

Costuri 

de 

elabora

re a 

docume

ntatiei 

Bugetul 

local si 

judetean 

3. Finalizarea 

lucrarilor de 

constructie a  

salii de sport, a 

mansardei si de 

amenajare a  

terenului de 

sport 

 

Imbunatatirea 

conditiilor 

pentru 

desfasurarea 

activitatilor 

didactice si 

sportive 

09. 

2016 

Director, 

contabil, 

reprezen 

tant 

consiliul 

local 

 

  Bugetul 

local  

si 

judetean 

 

 

5. Atragerea de 

noi resurse din 

proiecte  

Resurse 

materiale 

Perma-

nent 

Echipa 

manageri

ala 

Firma 

cu care 

s-a 

incheiat 

contract

ul 

  

6. Prezentarea 

beneficiarilor 

directi si 

 

Cresterea 

calitatii actului 

Perma

nent 

Echipa 

manageri

ala 

Comu 

nitatea 

ISJ 

Costuri 

pentru  

elabora

Parinti 

Spon 

sori 



 

 

Program 6.2: Amenajarea si  dotarea corespunzatoare a laboratoarelor 

si cabinetelor  

 

Obiective: 

 Imbunatatirea conditiilor de invatare 

 Crearea unui mediu educational prietenos  

Rezultate aşteptate: 

 Sali de clase modernizate, amenajate pe discipline, sala de 

sport/festivitati, laboratoare, spatii corespunzatoare pentru activitatea 

administrativa; 

Context: Datorita faptului ca scoala nu dispune de spatii corespunzatoare 

pentru desfasurarea unui invatamant de calitate in conditii optime  

  

indirecti a 

importantei 

existentei 

spatiilor 

necesare pentru 

desfasurarea 

unui 

invatamant de 

calitate 

educational 

Crestera 

prestigiului 

scolii in cadrul 

comunitatii 

Cadrele 

didactice 

 rea de 

pliante 

si  

intalniri 

cu  

parintii 

Actiuni Indicatori de 

performanta 

 Timp Persoane 

responsab

ile 

Parte 

neri 

Cost Surse 

de 

finant

are 

1.  Stabilirea 

necesarului de 

materiale 

didactice si 

auxiliare 

necesare dotarii 

unitatii scolare 

Scoala sa fie 

dotata la 

nivelul 

standardelor 

moderne de 

pregatire cu 

respectarea 

normelor de 

siguranta, 

igiena si 

confort 

09 

2016 

Echipa 

manageria

la 

Cadrele  

didactice 

Consi 

liul 

local 

Comitet

ul de 

parinti 

ISJ 

Edituri 

  



                                                   

 

 

 

               DIRECTOR,  

                                                                       prof. TONE NICOLETA 

pentru elevi 

2. Identificarea 

celor mai 

avantajoase 

oferte in 

domeniu 

Identificarea 

furnizorilor 

Perma

nent 

Director, 

persona 

lul 

didactic  

implicat 

Socie 

tati 

comerci

ale 

Persoa 

ne fizice 

autorizat

e 

Fundatii 

Costuri de 

elaborare 

a 

document

atiei 

 

3.Achizitionarea 

de  

materiale 

necesare  

pentru dotarea 

laboratoarelor de 

fizica, chimie , 

biologie, teren 

de sport 

Material 

didactic 

Software 

didactic 

Intretinerea, 

dotarea si 

modernizarea 

spatiilor 

existente si a 

terenului de 

sport 

Perma

nent 

Director, 

contabil 

Cadre  

didactice 

 

Spon 

sori 

privati 

Consi 

liu local 

Comitet

ul de 

parinti 

Valoarea 

materiale 

lor 

achizition

ate 

 

Buget

ul 

local 

Comit

etul de  

parinti 

4. Atragerea de 

noi resurse din 

proiecte  

Resurse 

materiale 

Perma-

nent 

Echipa 

manageria

la 

Cadrele 

didactice 

ISJ 

Edituri 

Asocia 

tii sporti 

ve 

 Buget

ul 

local, 

ISJ 

4. Sensibilizarea 

si motivarea 

colectivului de 

elevi si cadre 

didactice pentru 

pastrarea bazei 

materiale a scolii 

intretinerea sa 

Mentinerea in 

bune conditii 

a bazei 

material 

existente 

Perma-

nent 

Cadre 

didactice, 

elevi 

Cadrele 

didactic 

Consi 

lierul 

scolar 

 

 

Autofi 

nantar

e 


