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1. ARGUMENT  

Sistemul de educație  trebuie să îşi adapteze şi să îşi actualizeze permanent oferta de educaţie, pentru a 

răspunde eficient nevoilor societății și să fie orientat pe creativitate și inovare, pe dezvoltarea de competenţe 

care să permită  exercitarea cetățeniei active și dezvoltarea personală. 

Orientarea către o societate bazată pe cunoaştere presupune ca  sistemul de educație  să promoveze, în 

rândul beneficiarilor direcţi, o atitudine pozitivă pentru învăţare, să asigure calitatea ofertei de educație  şi 

relevanţa acesteia în raport cu abilităţile, cunoştinţele şi nevoile persoanei. 

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România este o iniţiativă care necesită o schimbare atât 

de comportament, cât şi de structură. În timp ce schimbările structurale sunt relativ uşor de măsurat şi necesită 

preponderent date cantitative, schimbarea comportamentală, pe de altă parte, este mult mai dificilă deoarece 

se bazează pe date calitative.  

Managementul bazat pe rezultate este un instrument de proiectare care defineşte relaţia cauzală dintre 

activităţi, rezultate, obiective şi viziune. Managementul bazat pe rezultate este un proces de implementare care 

oferă acces periodic la date privind performanţele, permiţând modificarea activităţilor şi alocarea resurselor 

pentru atingerea rezultatelor optime. În cele din urmă, este un mecanism care oferă date concrete privind 

progresul înregistrat şi, prin analiza eficace a datelor privind performanţele, formulează lecţii importante 

pentru politicile, programele şi proiectele viitoare. Managementul bazat pe rezultate include şi alte 

caracteristici importante, precum:  

a) accent pe rezultate prin utilizarea unui cadru de rezultate ca instrument central;  

b) transparenţă şi responsabilitate, prin asigurarea unei monitorizări transparente şi receptive la 

solicitările părţilor interesate, şi care include raportarea bazată pe date concrete privind progresul înregistrat;  

c) asumare şi parteneriat, prin crearea unui mediu favorabil  pentru a înţelege şi a contribui la 

monitorizarea rezultatelor.  

Prezentul plan de dezvoltare instituțională se fundamentează pe planul de dezvoltare instituțională 

anterior, care a avut următoarele ținte strategice: 

T1. Formarea graduală a fiecărui cadru didactic în vederea utilizării de  metode şi procedee centrate pe 

elev,  metode interactive și de educație incluzivă;  

T2. Extinderea managementului participativ la nivelul școlii  prin încurajarea comunicării, colaborării 

şi responsabilităţii la nivelul comisiilor / grupurilor de lucru; 

T3. Utilizarea în procesul de predare-învățare-evaluare a produselor rezultate din activitățile  

desfășurate în cadrul parteneriatelor,  proiectelor, programelor comunitare;  

T4. Promovarea educaţiei interculturale prin extinderea colaborării cu alte şcoli din ţară şi din 

străinătate și prin sprijinirea elevilor pentru dezvoltarea de competențe de comunicare socială şi  de 

antreprenoriat. 

În privința primei ținte strategice, școala a derulat un proiect de formare profesională continuă 

Erasmus+, pentru cadrele didactice, intitutalat I.N.C.R.E.A.S.E. (Internaționalization, new concepts and 

resources to enhance abilities for staff-education), care a fost avut ca scop dezvoltarea unei baze solide în 

managementul instituțional și în managemntul clasei de elevi, abilitând cadrele didactice în:   

- înțelegerea și aplicarea sistematică a unor modele eficiente de management adaptate situațiilor concrete: 

centrat pe elev / centrat pe cadrul didactic / centrat pe problemă; 

- abilitarea cadrelor didactice de la învățământul primar de a reacționa creativ, prompt și eficient în adaptarea 

situațiilor de învățare la particularitățile de vârstă ale noilor generații de elevi care vin la școală (grup țintă: 

elevi de 5/6 – 10 ani); 

-îmbunătățirea competențelor pedagogice ale profesorilor care predau științe (inclusiv matematică) pentru a 

oferi prin joc și teatru o apropiere a elevului de disciplinele la care poate întâmpina dificultăți de învățare; 

- asigurarea suportului pentru educația antreprenorială, în sprijinul profesorilor de gimnaziu, pentru a simula 

împreună cu elevii activități de pregătire pentru viața economică: cum să-și aleagă un job, să simuleze un start-

up ș.a.m.d; 

- abilitarea profesolor în a crea jocuri educaționale și de a îndruma elevii în a utiliza cu discernământ mediile 

online. 

Școala noastră a asigurat participarea întregului personal al școlii la programe de formare profesională 

continuă din oferta Ministerului Educației și Cercetării, a Departementelor de Pregătire a Personalului Didactic 

din cadrul universităților, a Casei Corpului Didactic și a unor O.N.G.-uri și asociații furnizoare de cursuri, în 
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cadrul unor proiecte POSDRU, în total 11631 ore de formare, dintre care s-au finanțat de către școală o parte, 

în cuantum de 30176 lei. Realizarea acestei ținte strategice o considerăm parțial realizată, deoarece oferta de 

cursuri privind aria de interes a copiilor cu C.E.S., în regiunea noastră, a fost nesatisfăcătoare. Din acest 

considerent, vom păstra ca țintă strategică în următorul interval, formarea continuă a cadrelor didactice, pentru 

incluziunea și adaptarea școlară a diferitelor categorii de copii  cu C.E.S. 

A doua țintă strategică  a fost realizată integral, prin restructurarea comisiilor metodice și a comisiilor 

de lucru, managementul participativ urmând a fi baza noilor ținte strategice.  Conducerea şcolii, își dorește nu 

doar performanţe profesionale individuale, ci şi compatibilitatea celor care lucrează împreună, considerând că 

armonia existentă la nivelul corpului profesoral se reflectă la nivelul colectivelor de elevi. 

Privind a treia țintă, s-au utilizat în procesul de predare-învățare-evaluare  produselor rezultate din 

activitățile  desfășurate în cadrul parteneriatelor,  proiectelor, programelor comunitare, urmând ca țintele noi 

să promoveze în continuare inovarea, promovând inițiativa cadrului didactic și valorizarea bunelor practici.  

Cea de-a patra țintă a PDI-ului anterior, promovarea educaţiei interculturale prin extinderea colaborării 

cu alte şcoli din ţară şi din străinătate și prin sprijinirea elevilor pentru dezvoltarea de competențe de 

comunicare socială şi  de antreprenoriat, a fost realizată prin proiecte de cooperare cu diverși parteneri, 

exemplificăm aici proiectul Erasmus+ intitulat „Turn bullying off!”care a urmărit dezvoltarea capacității de 

autoreglementare cognitivă, emoțională și comportamentală a elevilor, dezvoltarea capacității de soluționare 

a conflictelor prin oferirea unor modele pozitive de comportament, creșterea gradului de conștientizare 

interculturală. 

 

 

1. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN  

Cultura organizațională 

Performanţele oricărei organizaţii depind, într-o mare măsură, de randamentul individual al membrilor săi. La 

rândul lor, performanţele individuale sunt influenţate de o serie de factori, printre care se regăseşte şi cultura 

organizaţiei. 

Cultura organizaţiei şcolare reprezintă un aspect particular al culturii organizaţionale, aducând 

deopotrivă caracteristicile generale, dar, în acelaşi timp, prezentând şi aspecte specifice.  

Cultura organizaţională a şcolii poate fi definită ca fiind ansamblul valorilor, credinţelor, aspiraţiilor, 

aşteptărilor şi comportamentelor conturate în decursul timpului în fiecare organizaţie, care predomină în 

cadrul său şi-i condiţionează direct şi indirect funcţionalitatea şi performanţele. 

 ISTORICUL ȘCOLII 

Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Tg. Jiu datează ca unitate de învăţământ în peisajul învăţământului 

gorjean de peste şapte decenii, când nevoile impuse de creşterea numărului populaţiei şcolare din zona N-V a 

oraşului de pe Jiu a determinat înfiinţarea pe strada 11 Iunie, fostă „Sfântul Nicolae” a unui Comitet de 

iniţiativă, în noiembrie 1941, având ca organizator pe un gorjean de suflet, învăţătorul Sabin Popescu-Lupu. 

 Comitetul care a activat în perioada realizării construcţiei localului de şcoală a primit fonduri din partea: 

- Casei Şcoalelor; 

- proprietarilor magazinelor din oraş; 

- unor subscripţii publice obţinute cu ajutorul ziarului „Gorjeanul”. 

Constructorul angajat pentru realizarea celor două săli de clasă şi a unei cancelarii a fost Luigi Pittini, 

pe un teren atribuit de primărie, un loc unde era o grădină de zarzavaturi.  

Au fost colectaţi de către comitetul de iniţiativă suma de 80 000 lei de la proprietarii de magazine. Casa 

Şcoalelor a dat banii pentru un vagon de ţiglă în perioada 1941-1942. 

După război a fost reluată construirea care a fost sprijinită de: Direcţia Generală a CAM, Banca Gilortul 

din Novaci, Regionala Silvică, Federala Gorjului, Primăria Tg. Jiu. 

Din nefericire, nu mai găsim în arhiva şcolii documentele care atestă explicit înfiinţarea şcolii. Însă, se 

află primul registru de intrări-ieşiri al „Şcolii Primare Mixte Nr. 3”, numărul 1 este la 15 oct.  1945 

La nr. 6 din 26 oct. 1945 se menţionează la intrări un document cu nr. emitentului, (cel mai probabil o 

adresă): care are nr. de ieşre al emitentului 9341/ oct. 1945 „de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj”, „cu 

decizia ministr. privind înfiinţarea şcoalei” 

Un alt document menţionat  este cel emis cu cu nr. 10504/7.X.1945 de la „Insp. şc. p. direcţia şcolară” 

 În privinţa efectivelor cu care noua unitate de învăţământ începea activitatea didactică, prin Ordinul 

10504/7.X.1945 al Inspectoratului Şcolar Gorj, acestea erau următoarele: 

- clasa I-32 de elevi-învăţător M. Udriştoiu; 
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- clasele a II-a şi a IV-a -32 şi 30 de elevi-învăţătoare Eugenia Popescu-Lupu; 

- clasa a III-a -30 de elevi - învăţător M. Chiată. 

Dificultăţile materiale înregistrate în primii ani de după război făceau ca mersul lucrărilor la localul 

şcolii să se desfăşoare cu numeroase dificultăți, aşa cum evidenţiază şi Ordinul Prefecturii nr. 8215/2.12.1946 

prin care se remarcă lipsa cronică a banilor pentru construcţie. În această situaţie se va apela la subscripţii 

publice, măsură care a fost iniţial dezavuată de Ministerul Finanţelor.  

    În februarie 1946, Primăria oraşului comunica directorului şcolii, domnul Popescu-Lupu Sabin,  

faptul că s-a aprobat planul şi devizul de construcţie al localului de şcoală şi amplasamentul. 

    Începând cu 8 decembrie 1945 se înfiinţa al patrulea post, având ca învăţător pe domnul Dumitraşcu, 

iar director era Sabin Popescu-Lupu. 

    Procesul de învăţământ s-a desfăşurat în primii ani în condiţii deosebit de dificile, determinate de 

lipsa spaţiului (cursurile se făceau în două schimburi, lipseau mijloacele de învăţământ, iar mobilierul era 

insuficient, majoritatea fiind adus de la alte unităţi de învăţământ prin transfer – exemplu dovada de la Direcţia 

Şcoalelor din 20.09.1946 prin care se recepţionau 14 bănci şi un cuier ). 

    Referitor la disciplinele de învăţământ din primii ani de existenţă ai şcolii  „Sfântul Nicolae”, registrul 

de prezenţă consemnează ca obiecte de studiu: 

 Clasa I-matematica, scrierea, citirea, memorizarea, Ora Republicii; 

 Clasa a II-a – matematică,memorizare, intuiţie, Ora Republicii; 

 Clasa a II-a – matematică, memorizare, ştiinţele naturii, Ora Republicii; 

 Clasa a IV-a – matematică, memorizare, ştiinţele naturii,Ora Republicii. 

 Exemple de teme studiate la clasă: ”Pâinea şi mămăliga”, ”Pelagra, tuberculoza” 

În anul şcolar 1948-1949, când la conducerea școlii se afla domnul Petcu Vasile, se introduceau ca 

obiecte de învăţământ: drepturile omului şi cetăţeanului, gimnastica, cântul şi limba rusă. 

Din 1949 până în 1952 școala a fost condusă de Ionescu Ecaterina (1949-1950), Șerban Victor (1950), 

Chiată Constantin (1950-1952), iar în perioada 1952-1957 de Bardan Ion.  

Denumirea unităţii de învăţământ a fost iniţial de Şcoala Primară Mixtă Numărul 3 „Sfântul Nicolae” 

până în 1954 când devenea Şcoala Elementară Numărul 2.  

În 1957 la conducerea școlii este numită doamna Bardan Eugenia,  iar școalaa căpătat titulatura de 

Şcoala Generală Numărul 6. Atunci şcoala avea un număr de 9 clase  I-VII. 

Din anul 1999, şcoala a revenit la vechea denumire, astfel încât în prezent se numește Şcoala Gimnazială 

„Sfântul Nicolae”. 

Elogiind acei ani de apostolat ai cadrelor care au servit şcoala în primii ani de existenţă,  amintim 

cuvintele memorabile lăsate de cel care a pus piatra de temelie a acestei școli, prin care s-au format zeci de 

generaţii. Sabin Popescu-Lupu – primul director, cu puţin timp înainte de a trece în lumea umbrelor: „Sunt la 

sfârşitul vieţii. Printre alte lucruri cu care mă mândresc este şi truda începutului acestei şcoli pe care o 

continuă, cu atâta dragoste şi demnitate slujitorii de acum ai şcolii care îndrumă copiii cu demnitate şi curaj. 

Trecutul meu este munca de acum o jumătate de veac. Prezentul dumneavoastră de astăzi e viitorul 

de mâine al ţării.” 

 

2. ACTUALITATE 

Prezentarea școlii 

 Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae”, școală de stat pentru copii și tineri între 6- 15 ani, este 

o școală românească  clădită pe o filozofie  care își propune să dezvolte aptitudinile individuale ale copiilor și 

să-i învețe să aplice cunoștințele acumulate în sălile de clasă la realitățile lumii înconjurătoare. Accentul cade 

pe rigurozitatea intelectuală și pe standardele academice ridicate, dar în aceeași măsură pe idealurile înțelegerii 

internaționale și  a cetățeniei responsabile, astfel încât elevii educați  să poată deveni gânditori critici și plini 

de sensibilitate, participanți informați despre problemele locale și internaționale, conștienți de umanitatea care 

ne leagă pe toți și cu respect față de varietatea de culturi și atitudini care ne îmbogățesc viața. 

 Școala funcționează în Str. 11 Iunie, Târgu - Jiu, Gorj, și are două  segmente: ciclul primar și 

gimnazial. Această instituție s-a dezvoltat firesc, din dorința părinților și copiilor de a beneficia de standarde 

educaționale înalte, de cadre didactice de elită, de mijloace și materiale didactice moderne,   de un mediu 

educațional stimulativ.  

 Pentru ciclul primar, sunt  câte patru cadre didactice pentru fiecare nivel de  clasă, cu excepția clasei a 

IV a, unde sunt cinci cadre didactice titulare, dintre cei 21 de profesori pentru învățământul primar, cinci au 

gradul didactic II, iar șaptesprezece gradul didactic I. 
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 Pentru ciclul gimnazial sunt 39 de profesori, dintre care 38 de titulari și un singur suplinitor, la 

disciplina informatică. Dintre aceștia unul are definitivatul, trei gradul didactic II, iar 35 gradul didactic I.  

 Este stimulată exprimarea elementelor identitare ale diverselor grupuri socioculturale care fac parte din 

comunitatea respectivă. Școala are autonomie instituțională, având capacitatea de a lua responsabil decizii 

pertinente. Au loc investiții importante în dezvoltarea profesională  a cadrelor didactice, stimularea inovației, 

a responsabilității profesionale și a răspunderii publice la nivelul cadrelor didactice, al managerilor  și al 

elevilor, asumarea responsabilă a deciziilor privind calitatea procesului instructiv-educativ și condițiile de 

realizare a acestuia. 

Referitor la normele din școală, sunt mențiuni referitoare la vizitatori și anume aceștia trec printr-un 

punct de control unde primesc o legitimație de vizitator. Accesul elevilor se face controlat, într-un anumit 

interval orar. Pe durata orelor de studiu se organizează permanent serviciul pe școală  din partea  profesorilor, 

cât și paza unității școlare cu personal avizat de poliție. 

  Structurile organizatorice care asigură organizarea, desfășurarea activităților, ordinea și disciplina 

sunt: Consiliul profesoral, Consiliul de administrație, Consiliul elevilor, Consiliul reprezentativ al părinților, 

Comisia de disciplină. 

 Organizația dispune de un regulament de ordine interioară în care sunt înscrise atât drepturile, cât și 

îndatoririle corpului profesoral și ale elevilor. Aici sunt menționate sancțiunile și motivele aferente. 

Sancțiunile pot fi gen observație individuală, mustrare în fața clasei sau a consilului profesoral, mustrare scrisă,   

scăderea notei la purtare.   

  Referitor la ritualuri și la ceremonii, cele mai reprezentative sunt cele de început și de sfârșit de 

an școlar. Deschiderea anului cuprinde toți elevii și profesorii pe terenul din curtea școlii, moment când 

directorul școlii rostește câteva cuvinte de început și le este urat elevilor mult succes în noul an.  

 Referitor la simbolul adoptat de școală acesta este sigla, care apare pe anumite documente elaborate de 

școală. 

 Ideea de bază în optica şcolii noastre este convingerea că fiecare elev poate învăţa. 

 Este responsabilitatea noastră, ca dascăli, să asigurăm condiţiile în care fiecare elev să dea măsura 

potenţialului său maxim. Noi considerăm că toţi elevii sunt unici şi au nevoi şi stiluri de învăţare proprii; au 

dreptul la un mediu de învăţare sigur şi adecvat normelor europene; trebuie să aibă propria responsabilitate în 

procesul de învăţare.  

 Cultura organizaţională a unităţii influenţează comportamentul indivizilor şi grupurilor din cadrul 

organizaţiei şi are un impact puternic asupra tuturor aspectelor vieţii organizaţionale.  

 Şcoala noastră promovează valoarea ca mod de viaţă şi se adaptează la nivelul de dezvoltare al 

societăţii actuale. Climatul organizaţional este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi receptivitate la 

schimbări, un climat afectiv, bazat pe armonie, echilibru, transparenţă, responsabilitate şi corectitudine. Toate 

aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. Prima 

condiţie a dezvoltării organizaţionale este formarea unei culturi puternice. 

 Tipul dominant de cultură al organizaţiei noastre este o cultură de tip sarcină. Acest tip de cultură este 

centrat pe exercitatea sarcinii şi orientat spre persoană. Sarcinile sunt distribuite în raport cu potenţialul 

indivizilor, valorificarea maximă a acestuia fiind una din valorile de bază. Sub raport managerial se practică o 

conducere flexibilă şi stimulativă, bazată pe valori ca încrederea în om. Din analiza datelor în organizaţie 

există o anumită stare de echilibru şi un climat favorabil. Deşi nu putem vorbi despre o cultură organizaţională 

şi profesională monolitică, există în şcoala noastră tradiţii, atitudini, stiluri de interrelaţionare, perspective 

comune de abordare a actului educaţional şi a rolului şcolii. Simbolurile tradiţionale ţin de învăţământul de 

masă, de educaţia pentru toţi şi creează o cultură profesională axată pe profesor/învăţător şi pe ce are el de 

făcut.  

 Reforma învăţământului a introdus în şcoli sloganul „educaţia pentru fiecare” cu componentele: 

învăţământ diferenţiat, parcursuri individuale de învăţare, integrare, abordare transdisciplinară, relativ dificil 

de acceptat de profesionişti cantonaţi în predarea unei singure discipline.  Reconstrucţia culturii 

organizaţionale actuale spre o cultură de tip corporativ, într-o şcoală ca a noastră, se poate face doar prin 

antrenarea masivă a cadrelor didactice în activităţi comune de proiect. Sub raport managerial am aplicat în 

practică o conducere flexibilă şi stimulativă, bazată pe valori, cum ar fi: încrederea în om, în capacităţile sale 

creative şi de autocontrol.  

 Cadrele didactice se simt implicate stimulativ în procesul educaţional şi totodată au încredere în 

organizaţie. Se caracterizează printr-un ansamblu de trăsături având ca valori dominante cooperarea, munca 

în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, ataşament faţă de profesie, entuziasm şi dorinţa de 
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afirmare. Printr-un management participativ s-a reuşit stimularea comunicării între cadrele didactice, între 

cadrele didactice şi elevi ca şi între personalul didactic şi nedidactic şi conducere, încât fiecare membru al 

colectivităţii să fie un participant activ şi responsabil la viaţa şcolii. Există spirit de cooperare, de emulaţie; 

climatul din şcoală îţi dă un sentiment de siguranţă, de echilibru. Sunt însă şi cazuri de elitism profesional, 

individualism, rutină, conservatorism şi automulțumire.  

 

Concluzii: 

 Cultura organizaţională este echivalentul psihologiei unei persoane. Structura psihologică a unei 

persoane defineşte personalitatea acesteia, conduita sa, atitudinea sa în diferite situaţii. Cultura unei organizaţii 

acţionează în mod similar, definind modul de acţiune al organizaţiei. Acesta poate facilita sau împiedica 

schimbările organizaţionale. 

 Fiind o combinaţie dintre istorie, traume, succese şi obiceiuri, cultura reprezintă o forţă puternică. 

Cu cât istoria unei organizaţii este mai îndelungată, cu atât obiceiurile din cadrul acesteia sunt mai greu de 

schimbat. Măsurile de reformă trebuie să atingă toate laturile decisive ale învăţământului, aici fiind inclusă şi 

cultura organizaţională. Pentru ca o măsură de reformă să aibă succes, ea trebuie văzută şi ca o schimbare 

culturală. 

 Din perspectiva nevoii de a apropia sistemul nostru educaţional de celelalte sisteme europene, şcoala 

trebuie să construiască o cultură organizaţională care să includă principii şi valori ale educaţiei pentru viitor, 

educaţiei permanente, educaţiei pentru autogestiune, parteneriatul educaţional, calităţii şi excelenţei în condiţii 

de schimbare. 

  În cazul şcolii româneşti există o tendinţă puternică de evitare a incertitudinii care are o foarte mare 

influenţă asupra modului în care sunt primite şi implementate măsurile de reformă. Introdusă brusc, fără o 

pregătire prealabilă, orice măsură ce va urmări creşterea gradului de libertate va evolua în direcţii opuse. 

Introducerea schimbărilor, mai ales cele care vizează compatibilitatea sistemului nostru şcolar cu sistemele 

europene trebuie făcută treptat şi însoţită de măsuri de sprijin: informare, consiliere, formare, monitorizare. 

  Distanţa mare faţă de putere, ca trăsătură dominantă a culturii organizaţionale induce tendinţa spre 

centralizare, lipsă de iniţiativă, inabilitatea de a proiecta şi realiza dezvoltarea organizaţională. Această 

trăsătură poate stânjeni introducerea reformelor educaţionale care implică descentralizarea structurilor 

organizaţionale. 

Sistemul educativ este prin natura sa conservator. Forţele care se opun de obicei schimbării şi care de 

multe ori sunt mai puternice decât forţele favorabile schimbării sunt: 

-barierele culturale (atitudini depăşite, lipsă de informaţii, lipsă de competenţe) 

-barierele sociale (interesele unei categorii sociale, conformismul cu anumite norme sau stereotipuri) 

-bariere organizaţionale (centralism, birocraţie);  

-bariere psihologice (mentalităţi depăşite, sentimentul de frustrare şi insecuritate socială) 

 Cultura organizaţională nu se poate autoschimba. S-ar putea schimba doar dacă ar avea un punct de 

sprijin din exterior care să suporte forţele de sens opus. Cultura organizaţională este cea care leagă organizaţia, 

dar în acelaşi timp este factorul de rezistenţă cel mai important în orice demers de schimbare. 

  În timp trebuie eliminate acele trăsături dominante ale culturii organizaţionale care pot stânjeni 

procesul de compatibilizare a sistemului nostru de învăţământ cu celelalte sisteme şcolare europene. 

  

3. Oferta educațională 

 Oferta educațională a școlii se bazează pe un studiu prospectiv al intereselor elevilor și a propriilor 

nevoi de formare, contribuind la sporirea calității și eficienței actului instructiv-educativ, în perspectiva 

educației permanente, creând premisele unei integrări eficiente în viața socială. 

 Scopul principal al școlii este acela de a asigura un nivel maxim de educație pentru fiecare elev prin: 

- formarea competențelor de bază necesare trecerii într-o treaptă superioară de educație și, mai târziu, 

la viața de adult; 

- organizarea unor demersuri educative și experiențe de învățare stimulative și variate, desfășurate în 

clasă și în afara ei și care oferă oportunități de a participa la  activități artistice, culturale, sportive și de a lucra 

cu o varietate de materiale, resurse și echipamente; 

- asigurarea dezvoltării depline a  potențialului, talentelor și intereselor specifice prin activități de 

învățare organizate individual, în grupuri mici sau ca echipe ale clasei, astfel încât fiecare copil să-și pună în 

valoare abilitățile și cunoștintele proprii, experimentând,  în același timp, avantajele cooperării și sprijinului 

reciproc; 
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- încurajarea asumării responsabilității pentru activitatea și atitudinea proprie, printr-un sistem pozitiv 

de recompense și stimulente; 

- cultivarea respectului pentru puncte de vedere și idei diferite  în cadrul unor activități de învățare 

bazate pe discuții, dezbateri și reflecții despre diferite culturi, obiceiuri, ocupații și opinii; 

- crearea unui mediu educațional prietenos, în care fiecare copil să se simtă în siguranță fizică și psihică, 

valorizat și responsabilizat, participant activ la propria învățare. 

  Școala noastră este deschisă pentru toți cei care au nevoie de educație; în opinia noastră educația nu 

este un privilegiu pentru câțiva, ci este un drept al tuturor. Școala satisface nevoia elevului de a se simți 

competent, integrat în colectiv și independent. Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în 

schimbare, formându-le capacități, deprinderi și competențe care să le permită să-și găsească locul și menirea 

socială. 

 Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” este o școală preocupată în permanență de progres. Este o 

instituție ce urmărește dezvoltarea creativă a copiilor, o școală adaptată nevoilor acestora, în școală se studiază 

discipline cuprinse în  curricumului național, pentru ciclul primar după planuri cadru abrobate  prin  O.M.E.N. 

nr. 3371/2013, pentru clasele pregătitoare, I, II și III  și O.M.E.C. nr. 5198/2004 pentru clasa a IV, iar  pentru 

ciclul gimnazial O.M.E.C. 5198/2004. 

 În plan material, școala s-a preocupat de asigurarea unei ambianțe propice activității de învățare. Sălile 

de clasă sunt dotate cu mobilier nou, sunt curate și luminoase.În școala există un laborator de biologie, un 

laborator de informatică și un laborator de fizică și chimie, în care elevii pot învăța îmbinând teoria cu practica. 

 Prin programul PNDL 2  în anul  2018 s-au demarat lucrările de etajare a școlii,  suma finanțată fiind 

în valoare de 3.510.018 lei. Lucrările au fost finalizate în anul 2019, elevii începînd școala în noua clădire. 

 

 

 

    Sală de clasă 
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                 Laborator de informatică 
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          Sala de festvități 

 
 

 Instituția noastră este preocupată de sănătatea deplină a copiilor. Astfel, în școală există un cabinet 

medical ce monitorizează starea de sănătate a acestora. De asemenea, aici există și un cabinet de asistență 

psihopedagogică, unde copii sunt consiliați, ajutați să depășească probleme ce apar în viața de zi cu zi. 

  În același cabinet, un logoped oferă asistență specializată, elevii putând să-și rezolve problemele de 

vorbire. 

 Oferta educațională – curriculară și extracurriculară – reprezintă modalitatea de individualizare a școlii 

și creearea unei ”personalități ” a acesteia. 

 În acest an școlar funcționează în școală 21 de clase la învățământul primar și 16 clase la învățământul 

gimnazial, după cum urmează: 

- 4 clase pregătitoare; 

- 4 clase I; 

- 4 clase a II-a; 

- 4 clase a III-a; 

- 5 clase a IV-a; 

- 4 clase a V-a; 

- 4 clase a VI-a; 

- 4 clase a VII-a; 

- 4 clase a VIII-a. 
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Școala decide disciplinele opționale, în funcție de următoarele criterii: 

- Utilizarea eficientă a resurselor umane și materiale; 

- Pregătirea personalului didactic; 

- Interesele elevilor; 

- Cerințele părinților; 

- Interesele și legăturile cu comunitatea locală. 

 Planul – cadru permite școlii și claselor să realizeze schemele orare proprii raportându-se la trunchiul 

comun și la curriculum opțional care oferă posibilitatea de a decide conform principiului descentralizării 

curriculare. 

  Oferta curriculară a fost elaborată de către comisia pentru curriculum, al cărui responsabil 

sunt și cuprinde: 

- Prezentarea obiectivelor școlii; 

- Numărul de clase petru fiecare an de studiu al ciclului primar și gimnazial; 

- Disciplinele de trunchi comun și numărul de ore alocat acestora prin planul cadru; 

- Disciplinele opționale stabilite în conformitate cu prevederile în vigoare. 

În proiectarea ofertei curriculare se pot avea în vedere următoarele repere: 

 -Armonizarea exigențelor sociale cu cele individuale; 

 - Integrarea unor cursuri cu caracter inter și transdisciplinar, cu valențe formative deosebite, cu 

orientarea pragmatic și cu implicații sociale deosebite (educația pentru calitate, educația pentru democrație, 

educație antreprenorială, educație pentru sănătate); 

- Asigurarea unor discipline opționale; 

- Îmbinarea tradiției cu spiritual innovator, în vederea creării posibilității de a aplica noile tehnici de 

evaluare și învățare; 

- Necesitatea stăpânirii unei limbi străine și a tehnologiei informației și comunicației; 

 - Atractivitate, actualitate, diversitate – în vederea lărgirii posibilității de valorificare a resursei ”elevi”, 

a disponibilității de învățare, a intereselor, a abilităților și a capacităților fiecărui elev în parte; 

- Crearea unui cadru adecvat care să permită o colaborare avantajoasă – comunitate, atragerea sprijinului 

comunității, precum și valorificarea oportunităților oferite de comunitate; 

- Armonizarea intereselor școlii cu cele ale elevilor și ale părinților; 

- Completarea ofertei curriculare printr-o bogată ofertă extracurriculară, pentru a crea oportunități de 

formare/dezvoltare a elevilor. 

  Oferta educațională  a fost afișată  pe site-ul școlii, după avizarea acesteia în consiliul 

profesoral și aprobarea în consiliul de administrație. Oferta educațională a fost  elaborată de un grup de lucru 

din care fac parte directorul, directorul adjunct, responsabilul CEAC, responsabilul cu activitățile educative și 

cuprinde date succinte, reprezentative, referitoare la resursele materiale și umane ale școlii, dar și activitățile 

mai relevante desfășurate la nivelul școlii. 

 Oferta de discipline opționale a fost pusă la dispoziția elevilor și părinților, iar în urma procesului de 

selecție s-au aprobat pentru anul școlar 2019/2020 următoarele : 

Nr. 

crt. 

Denumirea opţionalului Numele şi prenumele 

profesorului 

Observaţii  

1 Educație pentru sănătate Petcu Adriana a V-a C 

2 My World în English Arsu Cristina a V-a A, B  

3 English through the open window! Arsu Cristina VI C 

4 Reading and Writing  Udrescu  Hermina VII A, B, C 

5 TIC Călugăru Dumitru a V-a D, a VI a A,B,D 

a VIII-a A,B,C,D 

 

 În ajutorul copiilor și al părinților, școala a organizat și a susținut (în mod gratuit) un program after - 

school destinat micuților ai căror părinți nu le pot asigura supravegherea până la ora 16°°. 

 Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” are o deschidere europeană. Profesorii din cadrul acestei școli 

au accesat  burse în străinătate, de unde s-au întors cu achiziții noi în domeniul educației.  

 Curriculumul este conform planurilor –cadru valabile pentru anul școlar curent, pentru toate clasele 

cu un număr minim de ore, pentru evitarea suprasolicitării elevilor. După orele de curs, conform graficelor 

întocmite pe programe educative, se desfășoară ore de pregătire suplimentară pentru recuperarea decalajelor 
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în instruire, respectiv pentru performanță, concursuri sportive, programe artistice, activități ale cercurilor la 

nivel de școală, evenimente semnificative din viața școlii și a comunitații etc. 

   

 

Analiza rezultatelor de anul trecut 

A. Informaţii privind efectivele de elevi în anul şcolar 2018-2019 

Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la începutul. anului şcolar 2018-2019 

 

Nivel de 

învăţământ 

Clasa  Număr de 

clase/ grupe 

Număr de elevi 

/ copii  

Forma 

de 

învăţământ 

Limba de 

predare 

PRIMAR Clasa 

pregătitoare 4 

112 ZI ROMÂNĂ 

Clasa I 4 116 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a II-a 4 106 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a III-a 5 117 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a IV-a 
4 108 ZI ROMÂNĂ 

Total  primar   559 

GIMNAZIAL Clasa a V-a 4 110 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a VI-a 4 109 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a VII-a 4 107 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a VIII-

a 

4 95 ZI ROMÂNĂ 

Total gimnaziu  421 

TOTAL ELEVI :  979 

 

Nivel de 

învăţământ 

Clasa  Număr de 

clase/ grupe 

Număr de elevi 

/ copii  

Forma 

de 

învăţământ 

Limba de 

predare 

PRIMAR Clasa I 4 112 ZI ROMÂNĂ 

Clasa pregătitoare 4 116 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a II-a 5 104 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a III-a 4 117 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a IV-a 5 106 ZI ROMÂNĂ 

Total  primar   555 

GIMNAZIAL Clasa a V-a 4 106 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a VI-a 4 104 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a VII-a 4 105 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a VIII-a 3 94 ZI ROMÂNĂ 

Total gimnaziu 409 

TOTAL ELEVI :  974 
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Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la sfârșitul anului şcolar 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Promovabilitatea, an scolar 2018-2019 

Învăţământ Procent 

Gimnazial  Total 99,28% 

 

 

C. Situația statistică la examenul de evaluare naționala 2018-2019 

 

  

Procent de promovabilitate: 84% 
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D. Situația admiterii la licee și școli profesionale  

Liceu Domeniu Profil 

Nr. 

ele

vi  

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" 

TG-JIU Economic Servicii 7 

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" 

TG-JIU 

Turism şi 

alimentaţie Servicii 5 

COLEGIUL NAȚIONAL "ECATERINA 

TEODOROIU" TG-JIU Filologie Umanist 1 

COLEGIUL NAȚIONAL "ECATERINA 

TEODOROIU" TG-JIU 

Matematică-

Informatică Real 3 

COLEGIUL NAȚIONAL "ECATERINA 

TEODOROIU" TG-JIU Ştiinţe ale Naturii Real 6 

COLEGIUL NAȚIONAL "SPIRU HARET" TG-JIU Filologie Umanist 3 

COLEGIUL NAȚIONAL "SPIRU HARET" TG-JIU 

Matematică-

Informatică Real 3 

COLEGIUL NAȚIONAL "SPIRU HARET" TG-JIU Ştiinţe ale Naturii Real 1 

COLEGIUL NAȚIONAL "SPIRU HARET" TG-JIU Ştiinţe Sociale Umanist 1 

COLEGIUL NAȚIONAL "TUDOR VLADIMIRESCU" 

TG-JIU Filologie Umanist 5 

COLEGIUL NAȚIONAL "TUDOR VLADIMIRESCU" 

TG-JIU 

Matematică-

Informatică Real 13 

COLEGIUL NAȚIONAL "TUDOR VLADIMIRESCU" 

TG-JIU Ştiinţe ale Naturii Real 4 

COLEGIUL TEHNIC "G-RAL GHEORGHE 

MAGHERU" TÎRGU-JIU 

Industrie 

alimentară 

Resurse naturale 

și protecția 

mediului 4 

COLEGIUL TEHNIC "G-RAL GHEORGHE 

MAGHERU" TÎRGU-JIU Protecţia mediului 

Resurse naturale 

și protecția 

mediului 2 

COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ" TG-JIU Electric Tehnic 2 

LICEUL TEHNOLOGIC BÎRSEȘTI 

Industrie 

alimentară 

Resurse naturale 

și protecția 

mediului 1 

LICEUL TEOLOGIC TG-JIU Filologie Umanist 2 

LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ 

NAPOCA Filologie Umanist 1 

LICEUL TEORETIC "JEAN LOUIS CALDERON" 

TIMIȘOARA Filologie Umanist 1 

LICEUL DE ARTE "C. BRĂILOIU" TG-JIU Muzică Vocațional 3 

LICEUL DE ARTE "C. BRĂILOIU" TG-JIU Arte plastice Vocațional 1 

LICEUL DE ARTE "C. BRĂILOIU" TG-JIU Arhitectură Vocațional 4 

LICEUL DE ARTE "C. BRĂILOIU" TG-JIU Teatru Vocațional 6 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV  Sportiv Vocațional 8 

COLEGIUL AUTO "TRAIAN VUIA" TG-JIU Mecanică Tehnic 2 

LICEUL MILITAR CRAIOVA  Militar   1 

ȘCOALA PROFESIONALĂ  Profesională   2 

 



14 

 

Rezultate la concursuri și olimpiade școlare 

 

Nume si prenume elev Clasa Premiul Etapa Concursul Profesor coordonator 

MATEMATICĂ 

Bujor Ionuț 
7B 

3 județeană 

Olimpiada de 

matematică Mergea Maria 

Curelea Magdalena 
7B mențiune 

județeană 

Olimpiada de 

matematică Mergea Maria 

Bujor Ionuț 

7B 3 

județeană 

Concurs 

interjudețean 

Marcel 

Romanescu Mergea Maria 

Curelea Magdalena 

7B mențiune 

județeană 

Concurs 

interjudețean 

Marcel 

Romanescu Mergea Maria 

Bolovan Mălina 

7D mențiune 

județeană 

Concurs 

interjudețean 

Marcel 

Romanescu Giorgi Victoria 

Tănăsoiu Anisia 

6A mențiune 

județeană 

Concurs 

interjudețean 

Marcel 

Romanescu Giorgi Victoria 

Cercel Andreea 

8B 1 

județeană 

Concurs 

județean 

Constantin 

Săvoiu Giorgi Victoria 

Vulpe Vlad 

5B 1 

județeană 

Concurs 

județean 

Constantin 

Săvoiu Giorgi Victoria 

Vlădășel Annia 

5D 2 

județeană 

Concurs 

județean 

Constantin 

Săvoiu Giorgi Victoria 

Bolovan Mălina 

7D mențiune 

județeană 

Concurs 

județean 

Constantin 

Săvoiu Giorgi Victoria 

Vlădășel Annia 

5D 2 

regională 

Concurs 

regional 

Discipolii lui 

Pitagora Giorgi Victoria 

Bujor Ionuț 

7B 3 

regională 

Concurs 

regional 

Discipolii lui 

Pitagora Mergea Maria 

Bolovan Mălina 

7D mențiune 

regională 

Concurs 

regional 

Discipolii lui 

Pitagora Giorgi Victoria 
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Faur Tiberiu 

6A mențiune 

regională 

Concurs 

regional 

Discipolii lui 

Pitagora Giorgi Victoria 

Grama Mihai 

8B mențiune 

regională 

Concurs 

regional 

Discipolii lui 

Pitagora Giorgi Victoria 

Grigore Andrei 

6A mențiune 

regională 

Concurs 

regional 

Discipolii lui 

Pitagora Giorgi Victoria 

Gurgu Andreea Ilinca 

8B mențiune 

regională 

Concurs 

regional 

Discipolii lui 

Pitagora Giorgi Victoria 

Iacobescu Daria 

8B mențiune 

regională 

Concurs 

regional 

Discipolii lui 

Pitagora Giorgi Victoria 

Tănăsoiu Anisia 

6A mențiune 

regională 

Concurs 

regional 

Discipolii lui 

Pitagora Giorgi Victoria 

Văcaru Vlad 

6A mențiune 

regională 

Concurs 

regional 

Discipolii lui 

Pitagora Giorgi Victoria 

Vulpe Vlad 

5B mențiune 

regională 

Concurs 

regional 

Discipolii lui 

Pitagora Popescu Adrian 

Toma  Alexandra  8D 

mențiune 

regională 

Concurs 

regional 

Discipolii lui 

Pitagora Popescu Adrian 

Bujor Ionuț 

7B 

2 județeană 

Concursul 

Județean 

„Emil Isac” Mergea Maria 

Curelea Magdalena 

7B 

2 județeană 

Concursul 

Județean 

„Emil Isac” Mergea Maria 

CHIMIE 

Bolovan Mălina 
  1 

județeană 

Concurs Noi și 

Chimia Ionescu Fimița 

Frățilescu Vlăduț 
7A 1 

județeană 

Concurs Noi și 

Chimia Ionescu Fimița 

Popescu Alexandru 
7C 1 

județeană 

Concurs Noi și 

Chimia Ionescu Fimița 

Curelea Magdalena 
7B 3 

județeană 

Concurs 

Raluca Rapan Ionescu Fimița 

Frățilescu Vlăduț 
7A 3 

județeană 

Concurs 

Raluca Rapan Ionescu Fimița 

BIOLOGIE 
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Papoe Daria 

5D 

mențiune județeană 

Concursul 

național 

„George Emil 

Palade” Petcu Adriana 

Tănăsoiu Amalia 

6A 

mențiune județeană 

Concursul 

național 

„George Emil 

Palade” Durbăcea Rodica 

Frățilescu Vlăduț 
7A 

mențiune județeană 

Olimpiada de 

biologie Petcu Adriana 

 

 

 Nr. 

crt. 

Nume și 

prenume elev 

Clasa 

  

Olimpiada/Concurs 

-etapă- 

Premiul Prof. îndrumător 

1. Câdu Daria 8D OLAV- etapa județeană Mențiune Partenie Minodora 

2. Pistol Andrei 8D OLAV- etapa județeană Mențiune Partenie Minodora 

3. Lupulescu Radu  8D Olimpiada de lingvistică Mențiune Partenie Minodora 

4. Popescu Daria 6C Concursul Național de 

Excelență „Cultură și 

spiritualitate românească„, 

etapa județeană, calificare 

la faza națională 

Premiul I Partenie 

Minodora/Munteanu 

Horațiu 

5. Popescu Daria 6C Concursul Național de 

Excelență „Cultură și 

spiritualitate românească„, 

etapa națională 

  Mențiune-

secțiunea proiect 

 Premiul special 

secțiunea scris și 

oral  

Partenie 

Minodora/Munteanu 

Horațiu 

6. Toma Alexandra 8D Concursul Național de 

Excelență „Cultură și 

spiritualitate românească„, 

etapa județeană, calificare 

la faza națională 

Premiul I Partenie Minodora/ 

Andrei Steluța 

  

7. Toma Alexandra 8D Concursul Național de 

Excelență „Cultură și 

spiritualitate românească„, 

etapa națională 

Mențiune-

secțiunea proiect 

 Premiul special 

secțiunea scris și 

oral 

Partenie Minodora/ 

Andrei Steluța 
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Nr 

crt 

Nume si 

prenume 

elev Clasa Premiul Etapa Concursul 

Profesor 

coordonator 

1 

Baldovin 

Raul 
  

3 județeană 

Concursul “Prietenii 

pompierilor”-băieți 

Gridan 

Laurențiu 

2 Botea Robert 
  

3 județeană 

Concursul “Prietenii 

pompierilor”-băieți 

Gridan 

Laurențiu 

3 

Chiriac 

Florin 
8B 

3 județeană 

Concursul “Prietenii 

pompierilor”-băieți 

Gridan 

Laurențiu 

4 

Dinu 

Alexandru 
8A 

3 județeană 

Concursul “Prietenii 

pompierilor”-băieți 

Gridan 

Laurențiu 

5 Ijac Vlăduț 
8B 

3 județeană 

Concursul “Prietenii 

pompierilor”-băieți 

Gridan 

Laurențiu 

6 

Lăpădat 

Denis 
8D 

3 județeană 

Concursul “Prietenii 

pompierilor”-băieți 

Gridan 

Laurențiu 

7 

Murgu 

Răzvan 
7C 

3 județeană 

Concursul “Prietenii 

pompierilor”-băieți 

Gridan 

Laurențiu 

8 

Popescu 

Alexandru 
7C 

3 județeană 

Concursul “Prietenii 

pompierilor”-băieți 

Gridan 

Laurențiu 

9 

Popescu 

Denis 
8D 

3 județeană 

Concursul “Prietenii 

pompierilor”-băieți 

Gridan 

Laurențiu 

10 Tipa Andrei 
8B 

3 județeană 

Concursul “Prietenii 

pompierilor”-băieți 

Gridan 

Laurențiu 

11 Baros Ana 
7A 

mențiune județeană 

Concursul „Prietenii 

pompierilor”-fete 

Gridan 

Laurențiu 

12 

Brășfăleanu 

Ștefania 
8B 

mențiune județeană 

Concursul „Prietenii 

pompierilor”-fete 

Gridan 

Laurențiu 

13 

Calotescu 

Bianca 
8B 

mențiune județeană 

Concursul „Prietenii 

pompierilor”-fete 

Gridan 

Laurențiu 

14 

Ciurlin 

Oliana 
7A 

mențiune județeană 

Concursul „Prietenii 

pompierilor”-fete 

Gridan 

Laurențiu 

15 Cojocari Ana 
8A 

mențiune județeană 

Concursul „Prietenii 

pompierilor”-fete 

Gridan 

Laurențiu 

16 

Cotan 

Miruna 
8D 

mențiune județeană 

Concursul „Prietenii 

pompierilor”-fete 

Gridan 

Laurențiu 

17 

Crețan 

Denisa 
8B 

mențiune județeană 

Concursul „Prietenii 

pompierilor”-fete 

Gridan 

Laurențiu 

18 

Macovei 

Raluca  
8D 

mențiune județeană 

Concursul „Prietenii 

pompierilor”-fete 

Gridan 

Laurențiu 

19 

Popescu 

Alexia 
7A 

mențiune județeană 

Concursul „Prietenii 

pompierilor”-fete 

Gridan 

Laurențiu 

20 

Semenescu 

Alexandra 
7A 

mențiune județeană 

Concursul „Prietenii 

pompierilor”-fete 

Gridan 

Laurențiu 

21 

Marin 

Ștefania 
7 C 

DELF A2 internațional  

Concursul DELF Scolaire 

Junior  

Călugăru 

Liliana 

22 

Pavel 

Mihaela 

Georgiana 

7 D 

DELF A2 internațional  

Concursul DELF Scolaire 

Junior  

Călugăru 

Liliana 

23 Roibu Irina 
7 C 

DELF A2 internațional  

Concursul DELF Scolaire 

Junior  

Călugăru 

Liliana 

24 

Toma 

Alexandra 
8 D 

DELF A2 internațional  

Concursul DELF Scolaire 

Junior  

Călugăru 

Liliana 
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25 

Zanfir 

Bianca 
7 C 

DELF A2 internațional  

Concursul DELF Scolaire 

Junior  

Călugăru 

Liliana 

26 

Lipianu 

Izabela 

Alexandra 

5D 

2 județeană 

Concursul Județean Expoziție 

O Europa Verde 

Marcoci 

Roxana 

27 

Coculescu 

Mihai 
5D 

3 județeană 

Concursul Județean Expoziție 

O Europa Verde 

Marcoci 

Roxana 

28 

Ilinca 

Viviana 

6A 

2 județeană 

Concursul Județean Obiceiuri 

și Tradiții De Iarnă-secțiunea 

Creatii plastice 

Marcoci 

Roxana 

29 

Raicu 

Ștefania 

5D 

mențiune județeană 

Concursul Județean Obiceiuri 

și Tradiții De Iarnă-secțiunea 

Creații literare-eseu 

Marcoci 

Roxana 

30 

Toma 

Alexandra 

8D 

3 județeană 

Concursul județean “Învățăm 

pentru viață, nu pentru 

scoală” 

Gridan 

Laurențiu 

31 Bertha Raul 

8D 

3 județeană 

Concursul județean “Învățăm 

pentru viață, nu pentru 

scoală”-secțiunea creație 

plastică-postere 

Gridan 

Laurențiu 

32 

Blidaru 

Rareș 

8D 

3 județeană 

Concursul județean “Învățăm 

pentru viață, nu pentru 

scoala”-secțiunea creație 

plastică-postere 

Gridan 

Laurențiu 

33 

Macovei 

Raluca  

8D 

3 județeană 

Concursul județean “Învățăm 

pentru viață, nu pentru 

scoala”-secțiunea creație 

plastică-postere 

Gridan 

Laurențiu 

34 

Bădescu 

Bianca 

8D 

1 județeană 

Concursul județean „Cu viața 

mea apăr viața” 

Arsenie 

Cornel/Gridan 

Laurentiu 

35 

Bălan 

Alexandra 

6C 

1 județeană 

Concursul județean „Cu viața 

mea apăr viața” 

Arsenie 

Cornel/Gridan 

Laurențiu 

36 

Murgu 

Răzvan 

7C 

1 județeană 

Concursul județean „Cu viața 

mea apăr viața” 

Arsenie 

Cornel/Gridan 

Laurentiu 

37 

Popescu 

Alexandru 

7C 

1 județeană 

Concursul județean „Cu viața 

mea apăr viața” 

Arsenie 

Cornel/Gridan 

Laurențiu 

38 Grama Mihai 

8B 

mențiune județeană 

Concursul Județean de Eseuri 

Restitutio. Eroilor români și 

jertfa lor 

Marcoci 

Roxana 

39 

Oprea 

Patricia  
7C 

1 județeană 

Concursul județean de postere 

“Internetul în viața noastră  

Gridan 

Laurențiu 

40 Roibu Irina 
7 C 

2 interjudețean Concursul Ma saison preferee 

Călugăru 

Liliana 

41 

Pavel 

Mihaela 

Georgiana 

7 D 

3 interjudețean Concursul Ma saison preferee 

Călugăru 

Liliana 
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42 

Toma 

Alexandra 
8D premiul 

special națională 

Concursul Național „Cultură 

și spiritualitate românească” Andrei Steluța 

43 Papoe Darie 
5D 

mențiune județeană 

Concursul național „George 

Emil Palade” Petcu Adriana 

44 

Tănăsoiu 

Amalia 
6A 

mențiune județeană 

Concursul național „George 

Emil Palade” 

Durbăcea 

Rodica 

45 

Leoveanu 

Andrei Maia 
8C 

2 județeană 

Concursul Național „Speak 

out” Arsu Cristina 

46 

Vlădoiu 

Ioana 
5D 

3 județeană 

Concursul Național „Speak 

out” Huică Mihaela 

47 

Vlădășel 

Annia 

5D 

1 națională 

Concursul Național de 

ecologie și protecția mediului 

“Bucuria unui copil”-secțiune 

creație plastică  

Gridan 

Laurențiu 

48 

Dubreu 

Bogdan 

7D 

2 națională 

Concursul Național de 

ecologie și protecția mediului 

“Bucuria unui copil”-secțiune 

creație plastică  

Gridan 

Laurențiu 

49 

Vlădoiu 

Ioana 

5D 

2 națională 

Concursul Național de 

ecologie și protecția mediului 

“Bucuria unui copil”-secțiune 

creație plastică  

Gridan 

Laurențiu 

50 

Chepcel 

Rebeca 

8B 

3 regională 

Concursul Regional de Istorie 

Moștenirea Magherilor, 

secțiunea referate 

Marcoci 

Roxana 

51 Grama Mihai 

8B 

3 regională 

Concursul Regional de Istorie 

Moștenirea Magherilor, 

secțiunea referate 

Marcoci 

Roxana 

52 

Curelea 

Magdalena 
7B 

mențiune județeană 

Concursul  Național Memoria 

Holocaustului 

Marcoci 

Roxana 

53 

Oprița 

Evelina 
7B 

mențiune județeană 

Concursul  Național Memoria 

Holocaustului 

Marcoci 

Roxana 

54 Tipa Andrei 
8B 

2 județeană 

Crosul Sohodolului-natură și 

mișcare 

Criciotoiu 

Narcis 

55 

Ciugudean 

Denis 
5B 

2 județeană 

Sing & Dance -secțiunea dans 

modern 

Gridan 

Laurențiu 

56 

Ularu 

Cătălina 
5C 

1 județeană 

Sing & Dance -secțiunea 

Interpretare vocală 

Buică 

Magdalena 

57 Groza Sofia 
5D 

3 regională Târgul Floriilor 

Marcoci 

Roxana 

58 

Popescu 

Maria 
5D 

3 regională 

Târgul Floriilor-secțiunea 

Arte vizuale 

Gridan 

Laurențiu 

59 

Brășfăleanu 

Ștefania 

8B 

1 județeană 

Unirea Națională, Un Vis 

Împlinit-secțiunea Creații 

literare 

Marcoci 

Roxana 

60 

Ilinca 

Viviana 
6A 

3 județeană 

Unirea Națională, Un Vis 

Împlinit-secțiunea desene 

Marcoci 

Roxana 

61 

Neguleți 

Robert 

7B 

2 județeană 

Unirea Națională, Un Vis 

Împlinit-secțiunea prezentări 

electronice PPT 

Marcoci 

Roxana 

62 

Frățilescu 

Vlăduț 

7A 

1 județeană 

Unirea Națională, Un Vis 

Împlinit-secțiunea Referate și 

comunicări științifice 

Marcoci 

Roxana 



20 

 

   

 

E. Informaţii privind resursele umane 

Personal Didactic de Conducere 

Nume şi prenume director:SULEA VASILE ALIN, grad didactic I, vechime în învăţământ -12 ani. 

Nume şi prenume director adjunct: DURBĂCEA RODICA, grad didactic I, vechime în învăţământ - 35 

ani. 

 

Personal Didactic 

 PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE 

 
Număr 

total de 

cadre 

didactice 

Număr 

de 

norme 

întregi 

/posturi 

 

Număr de 

cadre 

didactice 

cu norma 

de bază în 

unitatea de 

învăţământ  

Număr de 

cadre 

didactice 

titulare   

ale unităţii 

de 

învăţământ 

 

Număr de 

cadre   

didactice 

calificate 

/procent 

din 

numărul 

total  al 

cadrelor 

didactice 

 

Modalitatea 

angajării pe post 

(de ex:concurs 

titularizare, detaşare, 

suplinire, transfer) 

Se va preciza numărul 

de cadre didactice 

pentru fiecare situaţie  

Observaţii, 

 dacă este cazul 

(de ex: personal 

didactic cu studii în 

străinătate 

echivalate/neechivalate 

în România)  

59 44 58 47 59 

100 % 

TITULARIZARE  

- 48 

DETAȘARE  - 7 

SUPLINIRE  - 4 

 

 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 

1. Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 

Necalificat Cu doctorat gradul I gradul II cu definitivat debutanți 

0 44 9 6 0 0 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Număr personal didactic calificat: Cu doctorat

   Număr personal didactic calificat: gradul I

   Număr personal didactic calificat: gradul II

   Număr personal didactic calificat: cu definitivat

Număr personal didactic calificat: debutanți
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PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

  

Categorie de 

personal 

Număr  

de 

persoane 

încadrate 

Număr  

de 

persoane 

calificate 

Număr de 

norme 

pentru 

fiecare 

categorie 

de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub 

normativele 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective 

de personal 

la nivelul 

normativelor 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

peste 

normativele 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective 

de personal 

ADMINISTRATOR 

FINANCIAR 

1 1 1,00 0 1 0 

SECRETAR  2 2 2,00 0 2 0 

BIBLIOTECAR 1 1 1,00 0 1 0 

INFORMATICIAN 1 1 1,00 0 1 0 

ADMINISTRATOR 

PATRIMONIU 

1 1 1,00 0 1 0 

PERSONALUL NEDIDACTIC  

Categorie de 

personal 

Număr  

de 

persoan

e 

încadra

te 

Număr  

de 

persoa

ne 

califica

te 

Număr 

de 

norme 

pentru 

fiecare 

categor

ie de 

person

al 

                                 Numărul de personal este:  

sub 

normativelepriv

ind  încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

 

la nivelul 

normativelorpriv

ind  încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

peste 

normativelepriv

ind  încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

INGRIJITOR 

CURĂȚENIE 

4 4 4,00 0 4,00 0 

MUNCITORI 

CALIFICAȚI 

1 1 1 1 1,00 0 

MUNCITORI 

NECALIFIC

AȚI 

0 0 0 0 0 0 

PAZNICI 1 1 1,00 0 1,00 0 

  

G) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul documentului 

de deţinere  

Număr 

spaţii 

Suprafaţa 

(mp) 

1. Săli de clasă /grupă AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 

FUNCȚIONARE NR. 512 / 

22.01.2010 

9 750 

2. Cabinet medical   18  

3. Laborator biologie AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 

FUNCȚIONARE NR. 512 / 

22.01.2010 

1 48 

5. Sală şi / sau teren  

de educaţie fizică şi sport* 

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 

FUNCȚIONARE NR. 512 / 

22.01.2010 

1 168 

TOTAL   

 

Unitatea  funcţionează  cu un număr de  2 schimburi, durata orei de curs/ activităţilor didactice 

fiind de 45/50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative  fiind de 15/10 minute. 
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H) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul documentului de 

deţinere  

Număr 

spaţii 

Suprafaţa 

(mp) 

1. Bibliotecă şcolară / centru de 

informare şi documentare 

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 

FUNCȚIONARE NR. 512 / 

22.01.2010 

1 21 

TOTAL   

 

I) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul documentului de deţinere  Număr 

spaţii 

Suprafaţa 

(mp) 

1. Secretariat AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 

FUNCȚIONARE NR. 512 / 22.01.2010 

1 15 

2. Spaţiu destinat 

echipei manageriale 

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 

FUNCȚIONARE NR. 512 / 22.01.2010 

1 9 

3. Contabilitate  

 

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 

FUNCȚIONARE NR. 512 / 22.01.2010 

1 9 

4. Bibliotecă AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 

FUNCȚIONARE NR. 512 / 22.01.2010 

1 21 

5. Birou administraţie* AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 

FUNCȚIONARE NR. 513 / 22.01.2010 

1 9 

TOTAL 5  

 

 

POLITICILE ȘCOLII PRIVIND LEGĂTURA CU COMUNITATEA 

 

TABEL SINOPTIC 

 CU PROIECTELE ȘI PARTENERIATELE DERULATE 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

 

 Nr. 

Crt 

Denumire 

parteneria

t 

/proiect 

Nr. 

înregistrar

e 

Instituții partenere Coordonato

r la nivelul 

instituției 

Rezultate 

P
R

O
IE

C
T

E
 Ș

I 
P

A
R

T
E

N
E

R
IA

T
E

 L
A

 N
IV

E
L

 

L
O

C
A

L
 

1 Protocol de 

colaborare 

1159/ 

28.09.2018 

RNP-Romsilva, 

Administrația 

Parcului Național 

Defileul Jiului 

Prof. Sulea 

Vasile Alin 

Informarea și 

conștientizarea 

elevilor privind 

valorile naturale și 

cultural tradiționale 

ale Parcului 

Național Defileul 

Jiului; 

conștientizarea de 

către elevi a 

impactului 

activității antropice. 

2 „Focul, 

prieten sau 

dușman?” 

3976/ 

22.10.2018 

Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență 

„Lt.Col. D-tru 

Petrescu” Gorj 

Prof. înv. 

primar 

Malacu 

Nicoleta 

Formarea unei 

atitudini 

responsabile față de 

protejarea vieții 

proprii și a 

semenilor săi și a 

unui comportament 
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preventiv în situații 

de risc. 

3 Protocol de 

colaborare 

C.S. 

Pandurii 

Târgu Jiu 

202/ 

31.01.2019 

C.S. Pandurii Târgu 

Jiu 

Prof. Sulea 

Vasile Alin 

Dezvoltarea 

aptitudinilor bio-

psiho-motrice, 

formarea capacităţii 

elevilor de 

valorificare în 

întreceri/concursuri 

a potenţialului 

dobândit, 

dezvoltarea 

spiritului de 

competitor şi a 

trăsăturilor de 

personalitate 

favorabile integrării 

în grup. 

4 Protocol de 

colaborare 

802/ 

7.03.2019 

Patriarhia Română, 

Parohia „Sfântul 

Nicolae” 

Prof. Sulea 

Vasile Alin 

Sprijinirea copiilor 

proveniți din familii 

defavorizate, 

prevenirea 

abandonului școlar, 

organizarea de 

activități 

extracurriculare și 

extrașcolare. 

5 Acord de 

colaborare 

3559/ 

28.09.2018 

Colegiul Tehnic „Ion 

Mincu” 

 

Prof. 

Marcoci 

Roxana 

Colaborarea între 

instituții pentru 

dezvoltarea de 

activități comune. 

6 Acord de 

parteneriat 

3698/ 

8.10.2018 

Liceul Tehnologic 

„Eremia Grigorescu” 

Mărășești 

Prof. 

Marcoci 

Roxana 

Participarea la 

simpozionul și 

concursul „Pe aici 

nu se trece”. 

7 Acord de 

parteneriat 

4003/ 

23.10.2018 

Regia Autonomă a 

Distribuției și 

Exploatării Filmelor 

„România Film” 

Prof. Sulea 

Vasile Alin 

Oferirea unei 

modalități utile de 

petrecere a timpului 

liber, revitalizarea 

dorinței de cultură 

cinematografică. 

8 „Ziua 

Națională 

de 

Comemora

re a 

Victimelor 

Holocaust

ului 

3697/ 

8.10.2018 

Colegiul Tehnic „Ion 

Mincu” 

 

Prof. 

Marcoci 

Roxana 

Însușirea unor 

cunoștințe concrete 

din domeniul 

istoriei, înțelegerea 

unor realități 

istorice dureroase, 

dezvoltarea 

spiritului de 

inițiativă. 

9 „Balul 

Toamnei” 

3746/ 

10.10.2018 

Asociația de Părinți a 

Școlii Gimnaziale 

„Sfântul  Nicolae” 

Grădinița nr 31, 

Târgu Jiu 

Prof. 

Călugăru 

Liliana 

Conștientizarea 

valorii tradițiilor 

românești și a 

rolului reciclării. 
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10 „Un pas 

spre liceu, 

un pas spre 

viitorul 

meu” 

6906/ 

17.04.2019 

Colegiul Național 

„Tudor 

Vladimirescu” 

Colegiul Național 

„Ecaterina 

Teodoroiu” 

Colegiul Național 

„Spiru Haret” 

Colegiul Economic 

„Virgil Madgearu” 

Colegiul Tehnic „Ion 

Mincu” 

Colegiul Tehnic 

„Henri Coandă” 

Colegiul Auto 

„Traian Vuia” 

Prof. 

Călugăru 

Liliana 

Compatibilizarea 

resurselor și 

aspirațiilor 

personale cu 

oportunitățile 

mediului socio-

economic, 

identificarea și 

evaluarea 

alternativelor pentru 

alegerea carierei. 

 11 „Să 

protejăm 

natura” 

3710/ 

9.10.2018 

RNP Romsilva - 

Ocolul Silvic Târgu 

Jiu 

Prof. 

înv.primar 

Iordăconiu 

Otilia 

Promovarea 

regulilor de 

protejare și 

respectare a naturii. 

12 „Întoarcere

a către 

origini” 

5157/ 

30.10.2018 

S.C. Lupisocon Prof. Sulea 

Vasile Alin, 

prof. 

Durbăcea 

Rodica, 

Marcoci 

Roxana, 

Popa 

Luminița 

Educarea copiilor 

pentru cunoașterea, 

valorificarea și 

respectarea 

tradițiilor locale. 

13 ”Centenar

ul Marii 

Uniri 

Simțim 

românește- 

100 de ani 

de 

România” 

4406/ 

20.11.2018 

Colegiul Tehnic „Ion 

Mincu” 

S.C. Lupisocon 

Asociația Detecții 

Gorj 

 

Prof. Sulea 

Vasile Alin, 

prof. 

Durbăcea 

Rodica, 

Marcoci 

Roxana, 

Popa 

Luminița, 

Popescu 

Daniela, 

Buică 

Magdalena 

Cunoașterea 

semnificației zilei 

de 1 decembrie 

1918, 

redescoperirea și 

cultivarea 

sentimentului 

patriotic, 

sensibilizarea 

elevilor față de 

evenimentele 

istoriei naționale. 

14 „24 

Ianuarie, 

Unirea 

Principatel

or 

Române” 

78/17.01.20

19 

Colegiul Tehnic „Ion 

Mincu” 

S.C. Lupisocon 

Asociația Detecții 

Gorj 

 

Prof. Morie 

Anamaria, 

Popa 

Luminița, 

Vîlceanu 

Gina, Gridan 

Laurențiu, 

Partenie 

Minodora, 

Badea Livia, 

Petcu 

Adriana, 

Cunoașterea 

semnificației zilei 

de 24 ianuarie 1859, 

conștientizarea 

consecințelor 

actelor istorice 

înfăptuite atunci 

asupra poporului 

român, pregătirea 

elevilor ca buni 

cetățeni într-o lume 

mai bună. 
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Simona 

Lumezeanu  

15 „Să 

cinstim 

eroii 

neamului” 

1780/ 

03.06.2019 

Colegiul Tehnic „Ion 

Mincu” 

Asociația Arca Lex 

Asociația Națională a 

Cadrelor Militare în 

Rezervă, Filiala Gorj 

Prof. Sulea 

Vasile Alin, 

prof. 

Durbăcea 

Rodica, 

Marcoci 

Roxana, 

Badea Livia, 

Gridan 

Laurențiu 

Redescoperirea și 

cultivarea 

sentimentului 

patriotic, 

sensibilizarea 

elevilor față de 

evenimentele 

istoriei naționale. 

16 „Împreună 

vom reuși” 

Ziua 

Pământulu

i-22 aprilie 

2019 

1374/ 

22.04.2019 

 Prof. Huică 

Mihaela, 

Petcu 

Adriana, 

Badea Livia, 

Marcoci 

Roxana 

Conștientizarea 

importanței 

protejării naturii 

pentru o viață 

sănătoasă, pentru un 

aspect estetic al 

mediului, pentru 

alinierea la 

standarde europene. 

17 „9 Mai - Zi 

cu triplă 

semnificați

e” 

1472/ 

09.05.2019 

 Prof. Sulea 

Vasile Alin, 

prof. 

Durbăcea 

Rodica, 

Marcoci 

Roxana,  

Popescu 

Daniela, 

Badea Livia. 

Cunoașterea 

semnificației zilei 

de 9 mai, cultivarea 

sentimentului 

patriotic. 
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18 Crosul 

Sohodolul

ui - natură 

și mișcare 

584/22.02.2

018 

Colegiul Tehnic nr 2 

Tg-Jiu, Colegiul 

„Mihai Vteazul” 

Bumbești Jiu, Liceul 

Tehnologic „C-tin 

Șandru” Bîlta, 

Direcția Județeană 

pentru Tineret și 

Sport Gorj, Camera 

de Comerț și 

Industrie Gorj, 

Colegiul Economic 

„Virgil Madgearu” 

ADE „Colourful 

Minds”, Crucea 

Roșie Română-

Filiala Gorj 

Prof. Sulea 

Vasile Alin 

Responsabilizarea 

la nivel individual și 

de grup a 

problemelor de 

mediu, de protecție 

a habitatelor, florei 

și faunei și de 

cunoaștere a 

valorilor 

tradiționale locale 

din Cheile 

Sohodolului. 

19 „Pact de 

Coexistenț

ă Profesor-

Elev – 

Educația și 

Diminuare

a Riscului 

4408/ 

20.11.2018 

Liceul Energetic 

Târgu-Jiu 

Casa Corpului 

Didactic Gorj 

Prof. Morie 

Anamaria, 

Popescu 

Adrian, 

Arsenie 

Cornel, Petcu 

Adriana, 

Integrarea elevilor 

aflați în situații de 

abandon școlar 

respectând 

principiile egalității 

de șanse și a 

dezvoltării durabile. 
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de 

Abandon 

Școlar” 

Udrescu 

Hermina, 

Badea Livia 

20 „O Europă 

verde” 

Poziția 13/ 

CAEJ 2019 

 Prof. 

Iordăconiu 

Otilia 

Valorificarea 

potențialului artistic 

al elevilor, 

stimularea 

creativității prin 

lucrări plastice, 

înțelegerea rostului 

reciclării în vederea 

educării unei 

atitudini pozitive 

față de acesta. 
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A
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21 Târgul 

Floriilor – 

proiect 

interjudețe

an 

Pozitia 

1120/ 

CAER 

2019 

Asociația Părinților 

Sc. Gimn. „Sfântul  

Nicolae”, Școala 

Gimnazială nr 5 Rm. 

Vâlcea, Liceul 

Tehnologic Retezat 

Uricani 

Prof. 

Călugăru 

Liliana 

Confecționarea de 

obiecte specifice  

sărbătorilor Pascale; 

organizarea 

expoziției cu 

vânzare. 

22 „On My 

Way to 

Europe”-

proiect 

interjudețe

an 

Poziția 

1138/ 

CAER 

2019 

ISJ Gorj, Colegiul 

Tehnic „Ion Mincu” 

 

Prof. 

Călugăru 

Liliana 

Dezvoltarea 

competențelor de 

exprimare în limba 

engleză și franceză 

în diverse contexte, 

asimilarea 

elementelor cultural 

specific culturii 

engleze și franceze. 

22 „Orașul 

este al 

nostru, noi 

suntem ai 

lui” 

Poziția 

1169/ 

CAER 

2019 

ISJ Gorj, Colegiul 

Tehnic „Ion Mincu”, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Gorj, Parcul Național 

„Defileul Jiului” 

Prof. 

Călugăru 

Liliana 

Conștientizarea 

problemelor cu care 

se confruntă 

societatea actuală 

de către elevi, 

implicarea activă a 

elevilor în găsirea 

de soluții mai puțin 

poluante pentru 

mediul în care 

trăiesc. 

23 „Discipolii 

lui 

Pitagora” 

Poziția 

1186/ 

CAER 

2019 

Școala Gimnazială 

Nr.2 Lupeni 

Prof. Giorgi 

Victoria 

Creșterea motivației 

în studiul 

matematicii, 

dezvoltarea 

competențelor de a 

concurs, implicarea 

comunității locale 

în viața școlii. 

N
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 24 Strategia 

Națională 

de Acțiune 

Comunitar

ă 

4099/ 

12.10.2017 

Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă 

Tg-Jiu 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Prof. Gridan 

Laurențiu 

Implicarea copiilor 

cu nevoi speciale, a 

profesorilor și a 

voluntarilor în 

acțiuni comune 

(integrare socială) 
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Protecția Copilului 

Gorj 

 

25 JA in a 

Day - 

Educație 

financiară 

3432/ 

20.09.2018 

Junior Achievement Prof. Huică 

Mihaela 

Înțelegerea rolului 

și circulației banilor 

în societate, 

dezvoltarea unor 

comportamente 

financiare 

responsabile în 

viața de zi cu zi. 
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26 „ Analyse 

de la 

Biodiversit

é et des 

Cultures 

pour un 

Développe

ment plus 

Durable” 

 

2018-1-

FR01-

KA229-

047667-2 

Collège Boris Vian, 

Ecole Marcel Pagnol 

Couderkerque-

Branche, College de 

Gavalou, Instituto 

Compresivo Diotti. 

Prof. 

Călugăru 

Liliana 

Conservarea 

identității culturale, 

dezvoltarea 

durabilă. 

 

În  perioada 1 septembrie 2018 – 31 august 2020, elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială 

”Sfântul Nicolae” din Târgu-Jiu participă la un nou Proiect Erasmus+, axa Parteneriate Strategice în domeniul 

școlar. Parteneriatele Strategice sunt proiecte care creează "punți" de legătură între parteneri din mai multe țări 

cu scopul de a crește cooperarea internațională prin dezvoltarea de produse educaționale de calitate și 

inovatoare. 

Proiectul”Analyse de la Biodiversité et des Cultures pour un Développement plus Durable” este 

coordonat de Collège Boris VIAN din Franța și are ca parteneri : Ecole Marcel Pagnol, Coudekerque-

Branche – Franța, Collège de Gavalou, Agrinion - Grecia, Istituto Comprensivo Diotti, Casalmaggiore -  

Italia,  și  Școala Gimnazială « Sfântul Nicolae » , Târgu-Jiu, România.   

În cadrul acestui schimb de experiență și bune practici, desfășurat în limba franceză, vor fi implicați 

sute de elevi din ciclul primar și gimnazial prin activități pedagogice centrate pe cele 8 competențe 

transversale, iar alte câteva zeci de elevi cu vârsta cuprinsă între 13 - 14 ani vor fi însoțiți de cadre didactice 

în mobilități și ateliere organizate în cele patru țări europene participante.  

Acest proiect, care are ca problematică conservarea identității culturale, reconstituie ecosistemul 

pedagogic în care diversitatea este o bogăție.  Diversitatea culturală cuprinde toate comunitățile, fiecare cu 

identitatea proprie, determinată de originea etnică, istoria, limbajul și expresiile artistice. Așa cum 

biodiversitatea are nevoie de un ecosistem care să se perpetueze și să evolueze, diversitatea culturală trebuie 

să fie înrădăcinată într-un sistem cultural și de dialog. Acestea constituie provocări majore pentru dezvoltarea 

durabilă și valorile europene despre care școala trebuie să informeze. 

 În perioada 21 – 28 martie 2019, a venit rândul școlii noastre, Școala Gimnazială Sfântul Nicolae din 

Târgu-Jiu, să găzduiască cu onoare 11 elevi străini, însoțiți de 7 profesori în cadrul Proiectului Erasmus + 

”Analyse de la Biodiversité et des Cultures pour un Développement plus Durable” – ABC2D. 
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Activitățile desfășurate în aceste zile au reprezentat un stagiu de formare pe tema identității culturale, 

util atât elevilor, cât și profesorilor participanți. 

 
Oaspeții noști au aflat detalii despre operele 

marelui sculptor Constantin Brâncuși, au descoperit, prin ateliere interactive, tradițiile, folclorul și 

meșteșugurile gorjenești. În desfășurarea atelierelor ne-am bucurat de colaborarea cu Inspectoratul Școlar 

Județean Gorj, Cercetașii Gorj, Școala Populară de Artă, Ansamblul Privighetorile Gorjului, prof. Lupu 

Mihaela, Primăria Comunei Bălănești, cărora le mulțumim pentru sprijinul acordat.Elevii străini au fost 

găzduiți de familiile elevilor noștri, o oportunitate în plus pentru interacțiune culturală și lingvistică 

autentică.Activitățile stagiului de formare au încununat cu succes obiectivele proiectului, oaspeții noștri fiind 

profund impresionați de tradițiile și cultura românească. 

 
Activități extracurriculare 

 

În școală activitățile extracurriculare desfășurate sunt diverse și de bună calitate, acoperind o gamă largă 

de interese ale copiilor. Programul de activități educative al școlii cuprinde acțiuni ce își propun să valorifice 

și să extindă conținuturile programelor școlare în vederea dezvoltării competențelor elevilor de adaptare la 

viața reală 

Pe parcursul  anului școlar 2018-2019 au fost desfășurate o serie de activități extracurriculare la nivelul 

Școlii Gimnaziale „Sfântul  Nicolae” Târgu-Jiu. Responsabilii activităților extracurriculare au fost toți 

diriginții și învățătorii. A fost întocmită și respectată planificarea acestor activități, potrivit standardelor actuale 

privind conceperea și desfășurarea activităților de către fiecare diriginte și învățător, în parte. Pentru fiecare 

activitate propusă și desfășurată de cadrele didactice responsabile, a fost încheiat câte un proces-verbal, alături 

de fișa activității. Au fost centralizate procesele verbale ale fiecăreia dintre activitățile desfășurate, fiind 

avizate de către conducerea unității școlare și înregistrate la secretariat.  

Activitățile propuse și desfășurate au fost realizate, în cea mai mare parte, în parteneriat cu diverse 

instituții ale statului, așa cum sunt: Primăria Municipiului Târgu-Jiu, IPJ Gorj, ISU Gorj, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, S.O.S. Copii Gorjului, Asociația Arca Lex, Camera de Comerț 

și Industrie Gorj, Biblioteca Județeană „Christian Tell”, CJRAE Gorj, Administrația Parcului Național 

Defileul Jiului, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă, Filiala Gorj etc.  
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  S-a insistat pe promovarea unor activități menite să dezvolte la elevii capacități și deprinderi 

moral-civice, de într-ajutorare, ecologice si de dezvoltare a simțului estetic si creativ.  

 Printre cele mai importante activități desfășurate la nivelul școlii amintim: 

1. Let s do it, Romania! 

2. Ziua Mondială a Educației 

3. Ziua Naționalăde Comemorare a Victimelor Holocaustului 

4. Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane 

5. Săptămâna Toleranței și Integrării 

6. Balul Bobocilor 

7. Balul Toamnei  

8. Ziua internaţională a NON-VIOLENŢEI în şcoală 

9. Ziua Națională a României 

10. Am plecat să colindăm 

11. Mihai Eminescu – poetul nostru național 

12. 24 Ianuarie –Unirea Principatelor Române 

 

 

Activitățile curriculare, extracurriculare și extrașcolare: 

Clasele pregătitoare au desfășurat următoarele activități extracurriculare:  

✓ Program de colinde – Primăria Municipiului Tg-Jiu, Consiliul Local al Municipiului Tg-Jiu;   

✓ Participarea la activităţi de voluntariat în cadrul Campaniei  de strângere de rechizite şi material 

didactic pentru elevii cu dizabilităţi Din suflet, pentru suflet! 

✓ Proiectul educaţional Petrecere de Halloween 

✓ Participarea la activităţi de voluntariat în cadrul Campaniei Un efort mic, un zâmbet mare; 

✓ Colectarea legumelor şi fructelor în vederea participării la activitatea din cadrul S.N.A.C. - 

Săptămâna legumelor şi fructelor  

✓ ”Drumul casă – școală/ școală – casă” -Activitate de tip dezbatere 

✓ Balul Toamnei 

✓ Norme și reguli de protecție împotriva incendiilor și norme de sănătate și securitate în muncă.  

✓ Ziua mondială a curăţeniei (23 sept.) 

✓ ,,Ziua Recoltei” octombrie 

✓ Petrecem de Halloween 

✓ “Mâini dibace” 

✓ ,,Uite, vine Moş Crăciun”- serbare 

✓ “ Eminescu şi prietenii săi” 

✓ ,, Ziua Unirii”- concurs de desene 

✓ ,,Eu sunt mic, dar ştiu multe”-concurs de cultură generală 

✓ ,, Martie în sărbătoare” 

✓ ,,Hristos a înviat!” 

✓ “Ziua Uniunii Europene” 

✓ „Copile, azi e ziua ta!”-creații artistico-plastice, iunie  

✓ Bun rămas, clasă pregătitoare! -serbare iunie 

 Clasele  I au desfășurat mai multe activități extracurriculare, la care  au participat  atât cadrele 

didactice cât și elevii, activități la care au fost cooptați și părinții. 

✓ „Să fie pace în lume!”-Ziua Internațională a Păcii 

✓ „Învățătorul  meu”-Ziua Mondială a Educației 

✓ „Magie de  Haloween” 

✓ „1 Decembrie - Ziua Națională a României” 

✓ „6 Decembrie-Ziua Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae” 

✓ „ Colind de Crăciun” serbare și program de colinde – Primăria Municipiului Tg-Jiu; 

✓ „Eminescu-Luceafărul poeziei românești” 

✓ „Hai să dăm mână cu mână!” (24 ianuarie) 

✓ Vizită la Fabrica de cauciuc S.C. ARTEGO S.A. 

✓ Vizită la Biblioteca Județeană ”Christian Tell” 

✓ Participare la „Târgul Floriilor” 
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✓ 12. Participare la activitatea „Ziua  Internațională a Pământului’’ 

✓ 13.„Ziua Europei’’-9 mai 2019  

✓ 14. „Miracolul copilăriei”- 1 iunie 2019 

Activităti extraşcolare desfăşurate de clasele a II a: 

✓ Ziua Educației: „De la cine învățăm?”- octombrie 2018 

✓ ”Ziua armatei în școli”; 

✓ „Balul Toamnei”; 

✓ „Țara și copilul”, 

✓ „6 Decembrie - Ziua Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae”; 

✓ „ Eminescu a fost, este şi va rămâne…”; 

✓ „Hai să dăm mână cu mână!” (24 Ianuarie 2019); 

✓ „Primăvară, bine ai venit!”; 

✓ “ Europa, la mulți ani!’’- 9 Mai 2019. 

✓ Copii, e ziua voastră! – iunie 2019 

✓ „Să fie pace în lume!”-Ziua Internațională a Păcii 

✓ „Învățătorul  meu”-Ziua Mondială a Educației 

✓ „Balul Toamnei” 

✓ „1 Decembrie - Ziua Națională a României” 

✓ „6 Decembrie-Ziua Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae” 

✓ „ Colind de Crăciun” serbare și program de colinde – Primăria Municipiului Tg-Jiu; 

✓ „Eminescu-Luceafărul poeziei românești” 

✓ „Hai să dăm mână cu mână!” (24 ianuarie) 

✓ Vizită la S.C. APAREGIO S.A. 

✓ Vizită la Biblioteca Județeană ”Christian Tell” 

✓ Participare la „Târgul Floriilor” 

✓ . Participare la activitatea „Ziua  Internațională a Pământului’’ 

✓ „Ziua Europei’’-9 mai 2019 

✓ „Miracolul copilăriei”- 1 iunie 2019 

Clasele a III -a au desfășurat următoarele activități extracurriculare:  

✓ „Învățătorul  meu”-Ziua Mondială a Educației 

✓ Participare la „Târgul Floriilor” 

✓ „1 Decembrie - Ziua Națională a României” 

✓ Colectarea legumelor şi fructelor în vederea participării la activitatea din cadrul S.N.A.C. - 

Săptămâna legumelor şi fructelor ; 

✓ Norme și reguli de protecție împotriva incendiilor și norme de sănătate și securitate în muncă.-  

✓ “ Eminescu şi prietenii săi” 

✓ ,, Ziua Unirii”- concurs de desene 

✓ ,, Martie în sărbătoare” 

✓ ,,Hristos a înviat!” 

✓ “Ziua Uniunii Europene” 

✓ „Miracolul copilăriei”- 1 iunie 2018-creații artistico-plastice, iunie  

  

Activităîi extraşcolare desfăşurate de clasele a IV a: 

✓ ,,Lumini la ferestrele școlii’’,  5 octombrie 2018, în sala de clasă și curtea școlii 

✓ Decembrie- Ziua Națională a României, desfășurat pe1 decembrie 2018 

✓ Intălnire cu Moș Nicolae-6 decembrie 2018 

✓ E sărbatoarea Crăciunului! Fii mai bun!, activitate desfășurată în cadrul SNAC 

✓ ,,Magia Crăciunului’’ - decembrie 2018- colinde, serbare 

✓ ,,Mihai Eminescu, poet național’’-15.ianuarie.2019 

✓ ,,Martie, martie, mărțișor!’’, Mărțișoare pentru mama,  martie 2019 

✓ „Europa, joacă-te cu noi” ,  desfășurat pe 9 mai 2019 

✓ 1 Iunie–Ziua Copilului 

Activitățile extracurriculare desfășurate cu elevii de la ciclul gimnazial: 

✓ Martie, Mămico, sărbătoare! 

✓ O Europă verde! 
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✓ Ziua Pământului 

✓ 9 Mai - Zi cu triplă semnificație 

✓ Ziua Internațională a copilului 

✓ Împreună pentru educație 

✓ Ziua Eroilor 

- Vrei să fii cunoscut? -  activitate realizată în cadrul proiectului Erasmus+ ABC2D. Această activitate  

a oferit  posibilitatea afirmării elevilor talentați ai școlii noastre în cadrul unui concurs organizat aflat deja la 

ediția a VIII –a. 

✓ Târgul Floriilor 

✓ Ia atitudine! Spune NU drogurilor! 

✓ STOP Bullying-ului (Spune NU intimidării) 

✓ Să cinstim eroii neamului 

✓ Un pas spre liceu - un pas spre viitorul meu 

✓ Copii în lumea noastră! 

✓ Ziua internațională   a  fericirii  

 

 

6 Decembrie - Ziua Școlii! Motiv de mândrie pentru toți elevii, părinții și cadrele didactice ale acestei 

școli! Revedere emoționantă cu foști directori, profesori și foști elevi, oameni de succes azi, ai acestei 

prestigioase unități de învățământ! 

La acest eveniment ni s-a alăturat și domnul primar Marcel Romanescu, căruia îi mulțumim pentru 

prezență și pentru susținere. Programul artistic organizat de conducerea școlii, profesor Sulea Vasile Alin -

director, profesor Durbăcea Rodica-director adjunct și susținut de elevii coordonați de domnul profesor de 

muzică, Bîrsac Daniel, de doamnele prof. Huică Mihaela, Călugăru Liliana și Andrei Steluța, de doamnele 

învățătoare, Șurcă Adriana, Mihu Mihaela, Predescu- Ciurea Carmen, Saman Romelia, Stroe Loredana, 

Malacu Nicoleta, Ghiga Mihaela s-a bucurat de un mare succes! 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

În data de 7 decembrie 2019 la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu s-a desfășurat, în cadrul 

proiectului interjudețean ON MY WAY TO EUROPE!,  un concurs de colinde cu interpretare în limba 

română și în alte limbi ale Uniunii Europene cunoscute sau studiate de elevi.  

Proiectul este la a IV-a ediție și este organizat de Școala Gimnazială “Sfântul Nicolae”, Centrul 

Școlar pentru Educație Incluzivă și Colegiul Tehnic Ion Mincu în colaborare cu Inspectoratul Școlar 

Județean Gorj, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, Școala Gimnazială Mateești Vâlcea, Școala 

Gimnazială Carol I Curtea de Argeș. Unitatea noastră a inițiat proiectul, fiind depuse documentele la 

ISJ pentru a fi inclus în CAERI 2020. 

  Scopul proiectului este valorificarea maximă a potențialului propriu al elevilor prin implicarea 

în activități practice, promovarea valorilor culturale ale României și ale țărilor membre ale Uniunii 

Europene.  Au participat 187 de elevi și 33 de cadre didactice. Printre echipajele participante : Școala 

Gimnazială “Sfântul Nicolae”, Școala Primară Brădiceni,  Școala Gimnazială Constantin Săvoiu, 

Școala Gimnazială Alexandru Ștefulescu, Școala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu, Școala Gimnazială 

Nr. 1 Peștișani, Școala Gimnazială Cornelius Radu Rădinești,  Colegiul Național Spiru Haret, Colegiul 

Național Tudor Vladimirescu, Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși Peștișani, Liceul Teologic, 

Colegiul Tehnic Ion Mincu, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă.   

    

 
 

În luna mai  școala noastră a organizat Concursul Județean - Expoziție „O EUROPĂ VERDE”,o 

activitate deosebită învăluită în emoția elevilor , a profesorilor îndrumători, a părinților, a dascălilor din 

școlile partenere...și chiar a instituției noastre, ce și-a deschis porțile pentru vizitatori, familiile elevilor 

și comunitatea locală. 

 

 

 
 

 Școala Gimnazială “Sfântul Nicolae” Tg-Jiu, Colegiul Tehnic “Ion Mincu” Tg-Jiu și Școala 

Gimnazială Nr.5, din Râmnicu Vâlcea,  în colaborare cu Asociațiile de părinți  au organizat și în acest 

an, în cadrul proiectului regional Târgul Floriilor, un concurs de creativitate și expoziție a lucrărilor 
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realizate de elevii școlilor dar și de elevii din școlile partenere din 7 județe, pe tema Sărbătorilor 

Pascale.În prag de Florii, minunile create de sute de elevi din mai multe județe ale țării au fost premiate 

și expuse la Muzeul Județean Gorj “Alexandru Ștefulescu”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ANALIZA MEDIULUI EXTERN  

 

Analiza PESTE 

 

CONTEXT  POLITIC 

Politicile educaţionale ale M.E.N. cuprind orientările strategice ce vizează contribuţia educaţiei 

la procesul de transformare a societăţii noastre într-o adevarată societate europeană, care să asigure 

egalitatea de şanse tuturor cetăţenilor ei, fără discriminare. Prin finalitatea cu succes a studiilor, care va 

continua toată viaţa prin cursuri de formare continuă în fiecare domeniu de activitate, fiecare cetăţean 

trebuie să aibă şansa de a-şi valorifica propriul potenţial, participând prin dezvoltarea personală şi 

profesională la dezvoltarea economiei naţionale, făcând-o competitivă în contextul fenomenului de 

globalizare, la a cărui construcţie asistăm. 

           Calitatea educaţiei influenţează major atât viaţa persoanei cât şi viaţa societăţii în 

ansamblu. 

Principalele direcţii de acţiune sunt:  

• realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient, relevant (evaluare după fiecare 

ciclu curricular, în vederea stabilirii planurilor individualizate de învăţare; realizarea unui sistem 

naţional unitar de standarde în evaluarea performanţelor la clasă; politici specifice pentru reducerea 
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abandonului şcolar în învăţământul obligatoriu; racordarea sistemului naţional unitar de evaluare la 

standardele internaţionale; alocarea de fonduri pentru investiţii)  

• transformarea educaţiei timpurii în bun public (elaborarea unui nou curriculum pentru educaţie 

timpurie, centrat pe competenţe cognitive, emoţionale şi sociale şi pe remediere precoce a deficienţelor 

de dezvoltare: cuprinderea copiilor între 2-5 ani în acest tip de educaţie ~80%)  

• descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolilor (descentralizare 

financiară, descentralizare administrativă şi a resursei umane)  

• introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe (centrarea pe 8 competenţe cheie, 

agreate şi utilizate în U.E., care determină profilul de formare al elevului din perspectiva învăţării pe 

tot parcursul vieţii; flexibilizarea curriculumului prin creşterea ponderii CDS şi prin libertate sporită a 

profesorului în implementarea curriculumului în interiorul fiecărei discipline; individualizarea învăţării)  

• stimularea educaţiei permanente  

• generalizarea programului „Şcoala după şcoală”  

• digitalizarea conţinuturilor curriculare. Toţi elevii vor avea acces la toate resursele de învăţare 

în format digital  

• constituirea consorţiilor şcolare  

• dezvoltarea de campusuri şcolare integrate pentru educaţia de bază, complementară, continuă.  

Strategia MEN privind dezvoltarea învăţământului preuniversitar favorizează atingerea ţintelor 

strategice. Constatăm implicarea comunităţii locale (Primărie, Consiliu Municipal) în problematica 

finanţării şi cea a resurselor materiale. Subliniem şi faptul că ne bucurăm de o libertate aproape deplină, 

comunitatea locală sprijinindu-ne iniţiativele manageriale.  

Reprezentanţii Consiliului Municipal şi Primăriei în Consiliul de Administraţie se manifestă de 

fiecare dată ca parteneri eficienţi.  

Instituţia cu cea mai mare influenţă este Primăria Târgu – Jiu, iar persoana  cea mai influentă este 

primarul. De fiecare dată am găsit totală solicitudine pentru cererile noastre la domnul primar, Consiliul 

Municipal, Direcţia de Patrimoniu. Cu ajutorul acestora am realizat lucrări de reparaţii, igienizări, dotări 

etc.  

 

Contextul  de politici pentru educaţie 

 

Contextul european 

Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în 

următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o 

economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de 

muncă, productivitate şi coeziune socială. 

La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul European din 25-26 

martie 2010 şi definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010. 

În document este propusă abordarea tematică a reformelor concentrată pe 3 priorităţi 

interdependente stabilite la nivelul statelor membre: 

◼ Creştere inteligentă: 

• Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare  

◼ Creştere durabilă:  

• Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor şi ecologice 

◼ Creştere inclusivă 

• Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială  

Ţinte: 

◼ Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75% 

◼ Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare 

◼ Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%;   

Cel puţin 40% din tineri  (30-34 ani) să fie absolvenţi de învăţământ terţiar 

◼ “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră,  creşterea cu 20% a ponderii 

energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ 

cu 1990 

◼ Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie Strategia ”Europa 2020” 
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Contextul naţional 

Programul Naţional de Reformă (PNR) reprezintă platforma-cadru pentru definirea şi aplicarea 

politicilor de dezvoltare economică a României, în concordanţă cu politicile Uniunii Europene (UE), 

având ca priorităţi realizarea unei economii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, cu niveluri 

ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi de coeziune socială. 

Pornind de la obiectivele acestei strategii, România şi-a stabilit, prin Programul Naţional de 

Reformă, priorităţile şi obiectivele proprii care fixează cadrul şi direcţiile de dezvoltare economică 

sustenabilă. Mobilizarea eforturilor instituţionale şi financiare, dublată de obţinerea unui larg consens 

la nivelul întregii societăţi, au constituit factori determinanţi pentru transpunerea în realitate a acestor 

obiective şi priorităţi naţionale. 

În capitolul Educaţie, Programul Naţional de Reformă se pliază pe priorităţile Comisiei 

Europene, respectiv îmbunătăţirea calităţii şi sporirea nivelului investiţiilor în sistemele de educaţie şi 

formare profesională, participarea sporită la toate formele de educaţie şi o mai mare mobilitate 

educaţională şi profesională a elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice în vederea atingerii celor două 

ţinte în domeniul educaţional fixate prin strategia Europa 2020. Aceste obiective, la nivel european, 

sunt: reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii la un nivel maxim de 10% şi creşterea ponderii 

absolvenţilor de învăţământ terţiar cu vârsta de 30-34 ani la cel puţin 40%. 

  Politica în domeniul educaţiei are la bază următoarele obiective prioritare: 

-    Creşterea calităţii actului educaţional, ca bază a realizării societăţii bazată pe cunoaştere în   

     România. 

-    Dezvoltarea personală a elevilor din perspective învăţării permanente. 

-    Asigurarea pregătirii resurselor umane prin învăţământul preuniversitar şi prin învăţarea   

permanentă. 

- Dezvoltarea coeziunii sociale şi creşterea participării cetăţenilor la programele de dezvoltare 

economică şi socială a comunităţilor sociale. 

- Realizarea echităţii în educaţie. 

-     Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea competenţelor. 

 

 

CONTEXTUL ECONOMIC 

a) Resurse economice existente.  

• Petrol – în jumătatea sudică a oraşului  

• Roci de construcţii: nisip şi pietriş din albiile râurilor Jiu şi Şuşiţa (numeroase balastiere) Argilă 

şi marnă – în spaţiul localităţii componente Bârseşti 

Apele râurilor – Şuşiţa, pentru alimentarea cu apă a oraşului.  

                     – Jiul, pentru amenajări hidroenergetice.   

• Apele subterane (freatice) bogate ca debit şi aproape de suprafaţă se utilizează pentru 

alimentarea cu apă a populaţiei  

• Solurile fertile – aluviale şi brun – roşcate – favorabile culturilor agricole (cereale, legume, 

pomi fructiferi)  

b) Situaţia economică este într-o vizibilă transformare: retehnologizarea unor unităţi 

industriale şi restructurare – cu disponibilizări de personal. Se dezvoltă firme pentru industrializarea 

cărnii, produse de patiserie, pâine, băuturi.  

c) Cel mai bine reprezentată în municipiul Târgu-Jiu, atât ca cifră de afaceri cât şi ca 

număr de salariaţi, este industria. Se fabrică articole de cauciuc, se prelucrează lemnul, se fabrică beton, 

ciment, cărămizi, ţiglă, construcţii metalice, maşini-unelte, articole de confecţii, produse alimentare, de 

morărit etc.  

Agricultura(producţia agricolă şi creşterea vitelor). Majoritatea producţiei agricole este obţinută 

în gospodăriile individuale şi este destinată, în mare parte consumului propriu.  

Majoritatea agenţilor economici înregistraţi în municipiul Târgu – Jiu au ca obiect de activitate 

comerţul. 

      Sectorul prestărilor de servicii este în plin proces de adaptare la realităţile şi resursele locale. 

Agenţii economici care au ca obiect de activitate, prestări de servicii sunt grupaţi în următoarele domenii 
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de activitate: hoteluri şi restaurante, transporturi, turism, poştă şi telecomunicaţii, tranzacţii imobiliare, 

realizarea de produse software şi servicii informatice, ş.a.  

• Evoluţia comerţului internaţional în judeţul Gorj, în luna mai 2019  

Exportul: în luna mai 2019, conform estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de 

Statistică, exporturile realizate de operatorii economici din judeţul Gorj au însumat 4370 mii euro. 

Comparativ cu luna mai 2018, exporturile au scăzut cu 9,1% la valori exprimate în euro. Faţă de luna 

aprilie 2019, exporturile din luna mai 2019 au scăzut cu 36,6 % la valori exprimate în euro.  

Principalii parteneri comerciali ai judeţului Gorj, în luna mai 2019, la export au fost: Germania 

(27,5%), Italia (19,9%), Spania (9,7%), Franţa (9,2%), Marea Britanie (6,2%), Olanda (6,1%), Polonia 

(5,6%), Suedia (3,9%), Statele Unite ale Americii (2,0%), Lituania (1,4%), Ungaria (1,2%), Cehia 

(1,1%). 

Importul: în luna mai 2019, conform estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de 

Statistică, importurile realizate de operatorii economici din judeţul Gorj au însumat 3901 mii euro. 

Comparativ cu luna mai 2018, importurile au scăzut cu 19,1% la valori exprimate în euro. Faţă de luna 

aprilie 2019, importurile din luna mai 2019 au crescut cu 0,3% la valori exprimate în euro.  

 Principalii parteneri comerciali ai judeţului Gorj, în luna mai 2019, la import au fost:  

Italia (17,1%), Olanda (11,0%), China (10,2%), Polonia (9,1%), Turcia (8,1%), Germania 

(7,5%), Austria (7,5%), Ungaria (6,8%), Bulgaria (6,2%), Serbia (2,3%), Grecia (2,1%), Franţa (1,7%), 

Cehia (1,7%), Slovacia(1,6%), Belgia(1,5%).  

Soldul comercial în luna mai 2019 a fost execedentar, în valoare de 469 mii euro. 

În luna aprilie 2019, ponderi însemnate în structura exporturilor şi importurilor conform 

clasificării din (Nomenclatorul Combinat-NC), s-au înregistrat la: maşini, aparate şi echipamente 

electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (16,4% la export şi 21,7% la 

import), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (41,7% la export şi 16,7% la import), metale 

comune şi articole din acestea(5,5% la export şi 16,9% la import), produse vegetale(2,3% la export şi 

6,2% la import), materii textile şi articole din acestea (1,8 la export şi 6,2% la import). 

 

CONTEXT SOCIAL  

Judeţul Gorj este unul dintre cele 41 de judeţe ale României. Reşedinţa lui este municipiul Târgu 

Jiu. Cu suprafaţa de 5.602 km², face parte din regiunea istorică Oltenia. 

 Rezultatele celui mai recent recensământ al populației și al locuințelor, desfășurat în perioada 

20-31 octombrie 2011, arată că regiunea Sud Vest Oltenia avea la momentul respectiv o populație de 

2.075.642 de persoane, reprezentând 10,31% din totalul populației României. Datele statistice oficiale 

relevă o scădere cu  10,95% față de recensământul din 2002, când populația din Sud Vest Oltenia era 

de 2.330.792 de persoane.   

 Această scădere a fost determinată, în principal, de manifestarea superioară a mortalităţii, 

comparativ cu natalitatea şi generarea unui spor natural negativ, precum şi defenomenul migrator al 

populaţiei către alte zone.  

În cadrul regiunii, județul cu cel mai mare număr de locuitori era Doljul, cu 660.544 de persoane, 

în timp ce Gorjul are  341.594  de persoane.Comparând populatia totală din anul 2016 cu cea din anul  

2008, se constată scăderea acesteia la nivelul județului Gorj cu 3,67%, peste scăderea de 2,81% 

la nivelul regiunii.  

Din punct de vedere administrativ, Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia include cinci 

județe  

(Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea), cu localitățile structurate, în anul 2005, în 40 orașe, din 

care 11 municipii, 408 comune și 2 066 sate.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C5%A3ele_Rom%C3%A2niei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2niei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2niei
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Jiu
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Jiu
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Jiu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Oltenia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Oltenia
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În condiţiile reculului mineritului, a numărului mare de societăţi comerciale care şi-au restrâns 

producţia, a falimentului sau încetării activităţii a numeroase firme, a lipsei investiţiilor de capital străin, 

a disponibilizărilor, şomajul tinde să devină un fenomen îngrijorător,  mai ales în rândul tinerilor şi al 

populaţiei feminine.  

Fenomenele demografice din judeţul Gorj, în luna iulie 2019 

• Sporul natural: În luna august 2019, în judeţul Gorj , sporul natural are valoare negativă de 

37, înregistrând o evoluție pozitivă față de lunile anterioare. 

• Câştigul salarial mediu net la sfârşitul lunii iulie 2019 în judeţul Gorj,  

a crescut cu 13,2% faţă de luna iulie 2018. 

• Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii august 2019 a fost de 76528 persoane, în  scădere cu 132  

faţă de sfârşitul lunii precedente şi în creştere cu 2276 salariaţi faţă de luna corespunzătoare din anul 

2018. Din totalul salariaţilor înregistrat la nivel naţional, efectivul judeţului Gorj reprezintă o pondere 

de 1,41%, ocupând astfel locul 26 în clasamentul judeţelor ordonate descrescător.  

• Şomajul în judeţul Gorj, în luna iulie 2019  

Numărul total al şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii  august 2019 a fost de 4777 persoane 

(2485 bărbaţi şi 2292 femei), în creştere cu 84 persoane faţă de sfârşitul lunii precedente. Faţă de 

sfârşitul lunii corespunzătoare a anului precedent, numărul şomerilor în luna  august 2019 a fost mai 

mic cu 1275 persoane. 

 Din numărul total al şomerilor înregistraţi în judeţul Gorj la sfârşitul lunii iulie 2019, 25,4 % 

sunt şomeri indemnizaţi şi 74,6% şomeri neindemnizaţi. În raport cu nivelul şcolii absolvite, din 

numărul total de şomeri înregistraţi, 6,6% sunt persoane cu studii superioare, 2,1% studii postliceale, 

33,5% studii liceale, 17,8% studii profesionale, 27,7% studii gimnaziale, 12,3% studii primare.  

 Rata şomajului în Gorj la sfârşitul lunii iulie (calculată prin raportarea numărului total al 

şomerilor la populaţia activă civilă de la începutul anului 2018) a fost de 3,5% pe total (3,6% pentru 

femei şi 3,5% pentru bărbaţi), plasând judeţul Gorj pe locul 18 în clasamentul judeţelor ordonate 

descrescător, fiind mai mare cu 0,5 puncte procentuale faţă de rata şomajului înregistrată la nivelul ţării 

(3,0%).  

Această situaţie afectează starea materială şi financiară a locuitorilor municipiului Târgu – Jiu. 

Numărul familiilor nevoiaşe a crescut în ultimii ani. Sărăcia şi excluziunea socială s-au accentuat de la 

an la an. La nivel naţional funcţionează Comisia Anti - Sărăcie şi Promovarea Incluziunii Sociale, care 

prin comisiile judeţene a elaborat şi implementat planurile pentru fiecare judeţ.  

Planul judeţean anti – sărăcie tratează chestiunea populaţiei de vârstă şcolară şi tineri cu risc de 

abandon şcolar din rândul comunităţilor de rromi din zonele defavorizate, situaţia copiilor cu părinţi 

plecaţi la muncă în străinătate (numărul în creştere în ultimii ani). În situaţia în care societatea, judeţul 

şi comunitatea locală sunt marcate de transformări şi bulversări în toate domeniile de activitate sistemul 

de valori şi comportamentul adulţilor dar şi al tinerilor şi copiilor este perturbat.  

La nivelul municipiului Târgu – Jiu, lipsa de supraveghere, lipsa de interes sau lipsa suportului 

financiar a dus la sporirea  fenomenului infracţional în  rândul copiilor şi tinerilor. Cu toate că există 

manifestări de violenţă şi infracţiuni, în special furturi şi tâlhării, aceste fenomene nu au fost scăpate de 



38 

 

sub control de către autorităţi, oraşul intrând în rândul localităţilor liniştite şi paşnice. Cu toate acestea 

educaţia este şi trebuie să fie, din ce în ce mai mult, modalitatea de prevenire a unor comportamente 

marginale şi infracţionale.  

Prin activităţile de colaborare pe care şcolile le realizează cu segmente  importante ale comunităţii 

locale se urmăreşte diminuarea unor asemenea comportamente sau prevenirea lor. Asemenea 

parteneriate funcţionează cu Primăria Târgu – Jiu,  Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, 

Penitenciarul Târgu – Jiu, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Direcţia de Sănătate Publică, Asociaţia 

pentru Siguranţa Comunitară şi Antidrog etc. În şcolile din  municipiul Târgu – Jiu  se derulează 

Proiectul „Prevenirea delincvenţei juvenile”.  

 

 CONTEXT TEHNOLOGIC  

În municipiul Târgu – Jiu există televiziune prin cablu, există reţea de telefonie fixă şi mobilă.  

Există, de asemenea, mijloace moderne de comunicare, atât la nivelul instituţiilor, societăţilor 

comerciale, de transport, turism, telecomunicaţii, etc., cât şi la nivelul familiilor/persoanelor din 

municipiul  Târgu – Jiu. Un număr important de familii au calculator şi posedă acces la Internet.  

Posibilităţile de comunicare rapidă generează un aflux de informaţii consistent, de la care 

comunitatea se alimentează constant.  

 

 CONTEXT ECOLOGIC  

 

Deşi judeţul Gorj are în componenţa sa un relief preponderent colinar şi muntos, cu vegetaţie 

abundentă , există încă obiective poluatoare precum termocentralele de la Turceni şi Rovinari.  

Se înregistrează, de asemenea, alunecări de terenuri (Roşia de Amaradia), inundaţii (pe cursul 

Jiului, Gilortului, Amaradiei), despăduriri nejustificate etc.  

 

2.CONTEXT LEGISLATIV  

Proiectul de dezvoltare instituţională este conceput în conformitate cu: 

1. Legea Educației Nationale nr. 1/2011;  

2.  Regulamentul de organizare și functionare a unităților de învățământ preuniversitar, anexa la 

O.M.E.N.C.Ș nr. 5079 /2016 modificat prin OMEN 3027/2018; 

3. Ordin 4619 / 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 

4. Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările ulterioare;  

6. Ordonanța de urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și 

completările ulterioare; 

7.  ORDIN MENCȘ nr. 4577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016 – 2017;  

8. ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare 

a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual; 

9. OMECTS nr. 4390 / 7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în mediul şcolar;  

10. ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469 / 12.06.2012 privind aprobarea Metodologiei 

de utilizare a instrumentelor Europass și Youthpass și a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de 

consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții;  

11. ORDIN nr. 4576 din 2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de 

personal în învățământul preuniversitar de stat;  

12. ORDIN MECS nr. 5559 din 2015 privind modificarea şi completarea Metodologiei - cadru 

privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015 – 2016; 

13. OMEN nr. 4959/2013 privind Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de 

ocupare a posturilor didactice / catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de 

învățământ de stat; 

14. ORDIN nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de 

către cadrele didactice care ocupă funcții de educatori /educatoare, institutori / institutoare, învătători / 
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învățătoare, maistru instructor, antrenor, în vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru 

învățământul preșcolar, profesor pentru învățământul primar, profesor de instruire practică, respectiv 

profesor-antrenor în cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor; 

15. ORDIN nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea 

corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei 

funcţii didactice;  

16. ORDIN MECS nr. 5557 din 27 octombrie 2015 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor 

privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar;  

17. ORDIN nr. 5488 din 29/09/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea 

și functionarea consorțiilor școlare;  

18. ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a 

unităților de învățământ preuniversitar;  

19. ORDIN nr. 5549 din 6 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și 

desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experți 

în management educațional;  

20. ORDIN nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar;  

21. ORDIN nr. 5552 din 7 octombrie 2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului 

educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753 / 2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în 

sistemul național de învățământ; 

22. ORDIN nr. 5553 - Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului 

universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată 

de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul 

preuniversitar;  

23. ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ; 

24. ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învățământul preuniversitar; 

25. ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul de acumulare, 

recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile; 

26. ORDIN nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi 

al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;  

27. ORDIN nr. 5567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcționare a unităților care oferă activitate extraşcolară;  

28. ORDIN nr. 5574/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de 

sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în 

învățământul de masă;  

29. OMECTS nr. 5575/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la 

domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe /clase în spitale, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, 

partea I, Nr. 797, din 10 noiembrie 2011;  

30. ORDIN nr. 6141 din 19 noiembrie 2011 privind aprobarea structurii și a Regulamentului de 

organizare și funcționare a Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar;  

31. ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală 

a activității personalului didactic și didactic auxiliar; 

32. HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1274 din 29 decembrie 2011 privind metodologia de 

calcul pentru determinarea costului standard pe elev/ preşcolar / an şi finanţarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev / preşcolar 

pentru anul 2012 privind finanţarea unităților din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/ 

preşcolar pentru anul 2012, aprobate prin hotărâre de Guvern; 

33. Instrucțiunea MECTS nr. 6/2011 privind funcţionarea formaţiunilor de studiu în învăţământul 

preuniversitar; 

34. Legea nr. 29 / 2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 35 /2007 privin creșterea 

siguranței în unitățile de învățământ; 

35. Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ 

preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 și Legea 29/2010 de modificare a Legii 
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35/2007; 41.H.G. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind prevenirea și intervenția în 

echipă multidisciplinară și în rețea, în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și 

a metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în 

situații de risc de exploatare prin muncă, copii victime ale traficului de  persoane, precum și copiii 

români migranți, victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state. 

 

ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, am apelat la metoda (tehnica)  SWOT, 

analizând atât mediul intern pe următoarele paliere: 

• curriculum 

• resursele umane 

• resursele materiale şi financiare 

• relaţiile cu comunitatea 

 

 Analiza SWOT -Puncte tari şi puncte slabe . 

 

Curriculum 

  Puncte tari 

✓ Şcoala dispune de documente curriculare oficiale: planuri-cadru, programe şcolare, ghiduri şi 

standarde de evaluare pentru fiecare nivel de școlarizare.  

✓ Curriculum la decizia şcolii este diversificat, se ţine cont de dorinţele elevilor, baza materială 

şi de încadrare.  

✓ Surse informaţionale bogate: manuale, auxiliare didactice, ghiduri de aplicare, bibliotecă, 

internet.  

✓ Oferta curriculară răspunde nevoilor de dezvoltare personală a majorității elevilor, situație 

reflectată și de rezultatele obținute de către elevi la concursurile școlare, examene naționale. 

Puncte slabe  

✓ Orarul școlii –în două schimburi; 

✓ Oferta C.D.Ş. a şcolii nu satisface în totalitate nevoile educaţionale ale elevilor, şi nu 

constituie întotdeauna o activitate atractivă pentru aceştia;  

✓ Programe şcolare încărcate; 

✓ Cantitate mare de informații prezentate expozitiv, neatractiv;  

✓ Componența numerică  mare a efectivelor de elevi, stabilită conform legislației, ceea ce 

îngreunează demersul didcatic;  

✓ Preocuparea insuficientă, formalism a unor diriginți în desfășurarea activităților 

extracurriculare. 

 

Resurse umane 

Puncte tari 

✓ Personal didactic calificat 

✓ Personal didactic auxiliar bine pregătit la toate compartimentele;  

✓ Elevi dotaţi pentru activitatea de performanţă;  

✓ Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare;  

✓ Preocuparea cadrelor didactice pentru dobândirea abilităţilor în domeniul IT şi preocupări 

pentru predarea lecţiilor asistate pe calculator; 

✓ Relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, 

stimulativ;  

✓ Există o bună repartizare a responsabilităţilor pentru cadrele didactice (există comisii 

constituite pe diverse probleme) şi o bună coordonare a acestora; 

✓ Ameliorarea conflictelor ivite prin activitatea cabinetului psihopedagogic.  
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Puncte slabe: 

✓ Ponderea prea mare a pregătirii teoretice în detrimentul celei practice, cu accent pe cunoştinţe 

şi mai puţin pe abilităţi în activitatea de la clasă;  

✓ Incapacitatea unor cadre didactice de a recepta şi aplica metodele şi tehnicile moderne de 

învăţare şi evaluare;  

✓ Blazarea şi rutina unor cadre didactice privind organizarea lecţiilor, centrarea activităţii 

didactice pe profesor, lipsa unor priceperi şi deprinderi de a lucra pe calculator. 

 

 Resurse materiale 

Puncte tari: 

✓ Baza materială bună şi în continuă modernizare; 

✓ Şcoala deţine autorizaţie de funcţionare;  

✓ Şcoala dispune de o bază didactică bună, înnoită permanent prin eforturi proprii, de manuale 

auxiliare didactice;  

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

✓ Existenţa cabinetelor şi a laboratoarelor funcţionale: fizică, chimie, biologie şi informatică; 

✓ Şcoala dispune de supraveghere video pe timp de noapte şi în perioada sărbătorilor legale;  

✓ Şcoala are sală şi terenuri de sport, vestiare şi toalete, sală de festivități,bibliotecă, sală 

amenajată pentru lapte şi corn;  

✓ Sala de sport a fost reabiltată, fiind dotată cu podea sintetică, îmbunătățind mult demersul 

didactic; 

✓ Terenul de sport a fost asfaltat, asigurând un nivel calitativ ridicat procesului didactic; 

✓ Colaborarea bună cu Primăria şi Consiliul Local privind fondurile de buget, repartizarea şi 

desfăşurarea cheltuielilor în funcţie de nevoi. 

 

Puncte slabe:  

✓ Unele cadre didactice nu îşi asumă responsabilitatea gestionării şi întreţinerii bunurilor din 

cabinet;  

✓ Folosirea incorectă a utilităţilor de către elevi;  

✓ Lipsa sălii de lectură la bibliotecă;  

 

Relaţii comunitare şi de parteneriat 

Puncte tari: 

✓ Colaborarea cu Primăria, Poliţia Municipiului, Direcţia pentru Sănătate Publică, Inspectoratul 

Teritorial de Muncă, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Oficiu pentru protecţia consumatorului, 

Clubul Sportiv Școlar 

✓ Proiecte cuprinse în  C.A.E.J. „Discipolii lui Pitagora” și „Vrei să fii cunoscut?”  

✓ Realţii de perteneriat cu diferite asociaţii şi instituţii locale; 

✓ Relaţii de parteneriat cu şcoli din județ și din  din ţară.  

Puncte slabe:  

✓ Număr mic de proiecte de parteneriat cu şcoli din alte ţări; 

✓ Inconsecvenţa în promovarea imaginii şcolii la nivel de municipiu şi judeţ.   

Oportunităţi 

✓ Oferta mare de auxiliare didactice permite o selecţie riguroasă; 

✓ Alocarea unor sume importante de la bugetul de stat pentru formarea continuă a cadrelor 

didactice;  

✓ Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD;  

✓ Existenţa de programe şi activităţi extracurriculare la nivel judeţean şi naţional care vizează 

toate compartimentele educative şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor; 

✓ Metodiştii, responsabilii cercurilor pedagogice, membri în consiliile consultative pe discipline 

care disiminează bunele practici;  

✓ Solicitări de închiriere a spaţiilor şcolare în condiţii avantajoase; 

✓ Paletă largă de oferte pentru proiecte de parteneriat;  

✓ Descentralizare şi autonomie instituţională;  

 



42 

 

Ameninţări  

✓ Existenţa unor necorelări între programele şcolare atât pe verticală cât şi pe orizontală;  

✓ Starea precară a manualelor şcolare;  

✓ Lipsa de autonomie a şcolilor în selecatrea cadrelor didactice; 

✓ Delicvenţa juvenilă aflată în creştere; 

✓ Conservatorism în utilizarea metodelor activ participative de predare-învăţare-evaluare;  

✓ Blazarea şi rutina cadrelor didactice privind organizarea procesului didactic;  

✓ Fluctuaţia personalului didactic;  

✓ Lipsa de timp a părinţilor ce conduce la o slabă implicare a familiei în viaţa şcolii; 

✓ Număr mare de elevi, având părinți plecați la muncă în străinătate;  

✓ Bugetul limitat al comunităţii locale faţă de nevoile şcolii;  

✓ Perceperea eronată a unor părinţi cu privire la obligaţiile şi responsabilităţile şcolii;  

✓ Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor 

existente.  

 

Aspecte ce necesită dezvoltare/ îmbunătățire 

 

✓ Performanțe atinse la olimpiade școlare;  

✓ Îmbunătățirea performanțelor școlare și de specialitate ale elevilor de la profilul vocațional;  

✓ Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ, prin formarea cadrelor didactice privind:  

- folosirea softurilor educaţionale;  

- învăţarea centrată pe elev; 

 - orientarea şi consilierea privind cariera; 

 - parteneriat şi lucru în echipă; 

 - integrarea elevilor cu nevoi educaţionale speciale; 

✓ Îmbunătățirea şi dezvoltarea relațiilor de comunicare: 

 - Şcoala – comunitatea locală; 

 - Şcoala – familie şi alți factori educaţionali;  

- Profesor – elev; - Profesor – părinte; - Elev – elev; 

✓ Promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, naţional şi internaţional prin actualizarea 

site-ului şi prin derularea unor proiecte educaţionale; 

✓ Baza materială existentă; 

 

III. STRATEGIA 

1. Misiunea și viziunea 

 

Viziunea  

Prin abordare pedagogică flexibilă și modernă, școala noastră pregătește elevul adaptabil unui 

mediu mereu în schimbare. 

 

Misiunea  

 Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu  urmărește dezvoltarea personală, oferind 

șanse egale tuturor copiilor, promovând toleranța, respectul, comunicarea, creativitatea, inovarea și 

utilizarea tehnologiilor. 

 

2. Țintele strategice 

Ț1:  Îmbunătățirea bazei materiale a școlii, prin asigurarea resurselor necesare unui proces de 

învățământ adaptat nevoilor și intereselor elevilor 

Ț2: Formarea continuă a managerilor şi a personalului didactic în concordanţă cu politicile 

educaţionale naționale și europene, încurajând inițiativa autoformării cadrului didactic 

Ț3: Diversificarea și dezvoltarea ofertei educaționale curriculare și extracurriculare pentru realizarea 

unui învățământ adaptat nevoilor elevilor 

Ț4: Antrenarea și implicarea comunităţii în procesul complex al derulării activităţilor şcolare şi 

extraşcolare, al proiectelor și programelor educative. 

Ț5: Promovare imaginii școlii prin activități de marketing specific 
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PROGRAME DE DEZVOLTARE  

OPȚIUNI STRATEGICE/DOMENII FUNCȚIONALE 

 

 

Ținte strategice  

 

Indicatori de realizare  

 

Modalități de evaluare  

T1  

 Îmbunătățirea bazei materiale a școlii, 

prin asigurarea resurselor necesare unui 

proces de învățământ adaptat nevoilor și 

intereselor elevilor 

• Modernizarea bazei sportive 

• Dotarea bibliotecii cu publicații și cărți din bibliografia obligatorie 
• Dotarea laboratorului de informatică cu computere mai 

performante, achiziționarea a cel puțin 30 laptopuri noi, 

echivalentul a încă unui laborator de informatică mobil 

• Dotarea fiecărei săli de clasă cu videoproiector, calculator și 

imprimantă multifuncțională 

• Adaptarea spațiilor de joacă, prin amenajarea curții interioare 

• Dotarea școlii cu mijloace didactice necesare activităților cu 

copiii cu CES 

• Bază sportivă cu înveliș sintetic; 

• Mijloace fixe achiziționate, 

conform prevederilor în vigoare; 

• Săli de clasă dotate 

• Curte interioară amenajată cu 

spații de joacă 

• Mijloace didactice achiziționate 

T2  

Formarea continuă a managerilor şi a 

personalului didactic în concordanţă cu 

politicile educaţionale naționale și 

europene, încurajând inițiativa 

autoformării cadrului didactic 

• Inițierea, realizarea și implementarea unui proiect de 

formare continuă a cadrelor didactice în vederea optimizării 

activităților desfășurate cu copiii cu C.E.S. 

• Finanțarea inițiativelor cadrelor didactice pentru formarea 

continuă în concordanță cu politicile educaționale naționale și 

europene 

• Proiect realizat și implementat 

• Număr de aplicații finanțate pentru 

cadrele didactice titulare ale școlii 
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  Prezentul Plan de dezvoltare instituțională va fi implementat prin programele detaliate mai jos.  

 

TITLUL PROGRAMULUI: DEZVOLTAREA  CURRICULARĂ 

OPTIUNI STRATEGICE:  

• Aplicarea curriculum-ului național prin strategii didactice atractive, dar, mai ales, în spații școlare corespunzătoare domeniului: științe (fizică, chimie, 

biologie), TIC, limbi străine; 

• Elaborarea ofertei educaționale în concordanţă cu standardele de calitate; 

 

T3  

Diversificarea și dezvoltarea ofertei 

educaționale curriculare și 

extracurriculare pentru realizarea unui 

învățământ adaptat nevoilor elevilor, 

pentru îmbunătățirea rezultatelor învățării 

și a confortului în mediul școlar 

• Susținerea programului „Școala altfel” cu activități în cadrul 

proiectelor realizate la nivelul grupurilor de lucru și finanțarea 

acestora din bugetul școlii; 

• Ateliere de lucru tematice dezvoltate anual pe bază de 

proiect 

• C.D.S.-uri integrate  

• Programe remediale și de performanță la nivelul ariilor 

curriculare 

• Programul „Școala după școală” 

•  Calendare pentru aplicații de 

proiecte; 

• Proiecte elaborate, finanțate și 

implementate 

• Programe de CDS implementate 

• Programe remediale și de 

perfoamență implementate 

• Proiecte pentru programul „Școala 

după școală” 

T4  

Antrenarea și implicarea comunităţii în 

procesul complex al derulării activităţilor 

şcolare şi extraşcolare, al proiectelor și 

programelor educative. 

• Inițierea și desfășurarea de ateliere tip „școală de vară”, în 

parteneriat cu ONG-uri, asociații, instituții locale 

• Realizarea  calendarului activităților școlare și extrașcolare 

în concordanță cu proiectele și programele  naționale și 

județene 

• Programul atelierelor și album de 

imagini 

• Calendar de activități corelat 

T5 

Promovare imaginii școlii prin activități de 

marketing specific 

• Relizarea de pliante, afișe, postări, emisiuni în media; 

• Obținerea de rezultate notabile în activitățile școlare și 

extrașcolare; 

• Aniversarea zilei școlii și alte activități de identitate culturală 

a școlii 

 

• Pliante, afișe, postări, emisiuni 

efectuate; 

• Rezultatele obținute la examenele 

naționale, la olimpiade și concursuri 

• Programele acticvităților 

desfășurate 
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COORDONATOR DE PROGRAM: director adjunct, prof. Durbăcea Rodica 

OBIECTIVE:- raportarea nivelului de performanță a elevilor la standardele de referință specifice tuturor disciplinelor 

          - creșterea condițiilor pentru manifestarea opțiunilor, creativității, imaginației, gândirii  

          - dezvoltarea și diversificarea curricum-ului opțional 

          - organizarea de activități extracurriculare în vederea formarii unei conduite favorabile ,unui stil de viață  sănătos mental, emoțional, fizic și 

socio-moral 

 RESURSE:  financiare – fonduri din finanțare de bază, complentară, suplimentară și extrabugetare 

ETAPE: - diagnoza 

- stabilirea planurilor operaționale 

- derularea activităților planificate 

- monitorizarea si evaluarea 

 

Nr. 

Crt

. 

Activitatea Perioada Responsabili Parteneri Indicatori de 

performanță 

Perspective Monotorizare 

/evaluare 

Instrumente 

Monitorizare/ 

evaluare 
1 Evaluarea 

modului de 

aplicare a 

curricumului 

În fiecare 

an școlar 

Durbăcea 

Rodica 

Responsabili 

de comisii 

metodice 

Diferența între media 

obținută la examenele 

de evaluare națională și 

media la clasă să fie 

sub un punct. 

Implementarea 

interdisciplinarității și 

integrării curriculară 

Analiza conținutului 

planificat. 

Grafic de asistență 

Fișe de analiză 

elaborate de 

C.E.A.C. 

Fișe de asistență 

2 Promovarea și 

popularizarea 

exemplelor de 

bună practică 

Permanent  Durbăcea 

Rodica 

Responsabili 

cu asigurarea 

calității din 

fiecare comisie 

Diseminări periodice, 

conținând exemple de 

bună practică 

Creșterea calității 

actului didactic 

Evidența aparițiilor 

media. 

Includerea în 

rapoartele de 

activitate a 

exemplelor de bună 

practică. 

Rapoarte de 

activitate. 

Apariții media. 

3 Susținerea 

programului 

„Școala altfel” 

cu activități în 

cadrul 

proiectelor 

realizate la 

nivelul 

grupurilor de 

2020/2024 Badea Livia  Propunătorii de 

proiecte pentru 

„Școala altfel” 

Procentul de proiecte 

finanțate și desfășurate 

în cadrul programului 

„Școala altfel” 

Creșterea numărului 

de participanți în 

cadrul proiectelor 

finanțate în cadrul 

„Școlii altfel” 

Analiza 

documentelor și a 

dovezilor activităților 

Rapoarte anuale ale 

responsabolului 

programului 

”Școala altfel” 
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lucru și 

finanțarea 

acestora din 

bugetul școlii; 
4 Ateliere de 

lucru tematice 

dezvoltate 

anual pe bază 

de proiect 
 

2019/2024 Gridan 

Laurențiu 

Profesorii 

propunători de 

ateliere 

Oferta  conform 

așteptărilor 

beneficiarilor 

Ateliere conform 

nevoilor 

beneficiarilor 

Aplicare de 

chestionare elevilor si 

părinților. 

Chestionare. 

5 • C.D.S.-uri 

integrate  
 

Permanent  Durbăcea 

Rodica 

Profesorii 

propunători de 

C.D.S. 

Oferta anuală conform 

asteptarilor 

beneficiarilor 

Elaborarea de oferte 

de activități conforme 

cu nevoile și 

aspiratțile elevilor 

Interasitențe Fișa de avizare a 

CDS, programa, 

planificarea 

activităților, fișe de 

asistență 

Produse finale ale 

activităților 
 • Programe 

remediale și 

de 

performanță 

la nivelul 

ariilor 

curriculare 

Permanent  Șefii de catedre Profesorii 

propunători de 

programe 

remediale și de 

performanță 

Grafice de pregătire 

suplimentară 

Ameliorarea 

rezultatelor la 

învățătură/ creșterea 

performanței școlare 

a elevilor implicați 

Analiza 

documentelor 

Fișe de prezență, 

consemnarea orelor 

de pregătire în 

condica de activități 

 • Programul 

„Școala după 

școală” 

2019/2024 Militaru 

Daniela 

Profesorii 

propunători de 

proiecte pentru 

programul 

„Școala după 

școală” 

Proiecte pentru 

programul „Școala 

după școală” 

Creșterea gradului de 

adecvare a ofertei 

școlii la așteptările 

beneficiarilor 

Analiza documetelor Fișe de prezență, 

consemnarea orelor 

de pregătire în 

condica de activități 

 

TITLUL PROGRAMULUI: DEZVOLTAREA BAZEI  MATERIALAE  

 

OPTIUNEA STRATEGICĂ: Crearea bazei materiale adecvate unei oferte educaţionale cât mai atractive şi eficiente; 

COORDONATOR DE PROGRAM:  director, prof. Sulea Vasile-Alin 
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OBIECTIVE: îmbunătățirea bazei materiale pentru susținerea demersului didactic  

- amenajarea unei biblioteci computerizate pentru înregistrarea electronică a fondului de carte și accesul elevilor la internet 

- îmbunatățirea dotării cu material didactic 

- utilizarea eficientă a bugetului   

RESURSE:  financiare: fonduri din finanțare de bază și resurse extrabugetare 

  

ETAPE: -  diagnoza 

- stabilirea planurilor operaționale 

- derularea activităților planificate 

- monitorizarea și evaluarea 

 

Nr. 

Crt. 

Activitatea Perioada Responsabili Parteneri Indicatori de 

performanță 

Perspective Monitorizare / 

evaluare 

Instrumente 

monitorizare/ 

evaluare 
1.  Dotarea 

laboratorului de 

informatică cu 

computere mai 

performante, 

achiziționarea a cel 

puțin 30 laptopuri 

noi, echivalentul a 

încă unui laborator 

de informatică 

mobil 

2019/2022 Popescu Anca Profesorii de 

informatică 

Comisia de 

inventariere 

Sisteme 

informatice 

instalate,  

Optimizarea 

proiectării și 

activității 

didactice 

Inventar periodic 

în conformitate cu 

legislația în 

vigoare. 

Fișe de inventar. 

2.  Modernizarea bazei 

sportive 

2019-2020 Prof. Sulea 

Vasile-Alin 

Compartimentul 

financiar-contabil 

și administrativ 

Două terenuri 

sintetice 

(minifotbal/ 

handbal și 

baschet/volei) 

Utilizarea 

eficientă, 

conform 

destinației a 

fiecărui spațiu 

școlar 

Analiză de 

progres periodică 

Procese verbale de 

predare-primire, 

check-list 

3.  Dotarea bibliotecii 

cu publicații și cărți 

din bibliografia 

obligatorie  

2021/2022 Stîngă 

Georgiana 

Responsabili 

comisii metodice 

Dotare minimală 

conform nevoilor 

ariilor curriculare 

Fond de carte  

îmbunătățit și 

abonamente la 

publicații 

Analiza anuală a 

progresului în 

achiziții. 

Raport anual de 

achziții. 
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4.  Dotarea fiecărei 

săli de clasă cu 

videoproiector, 

calculator și 

imprimantă 

multifuncțională 

2021-2024 Prof. Sulea 

Vasile-Alin 

Administrator 

financiar 

Administrator de 

patrimoniu 

Mijloace 

didactice 

achiziționate: 12 

videoproiectoare, 

21 

multifuncționale, 

21 PC-uri 

Mediu 

educațional 

îmbunătățit 

Inventar periodic 

în conformitate cu 

legislația în 

vigoare. 

Fișe de inventar. 

5.  Dotarea școlii cu 

mijloace 

didactice 

necesare 

activităților cu 

copiii cu CES 

2022-2024 Udrescu 

Hermina 

 

• Consultanți, 

specialiști în 

domeniu 

Mijloace 

didactice 

achiziționate 

pentru 30 elevi cu 

CES 

Creșterea 

adaptării școlare 

și îmbunătățirea 

progresului 

școlar a elevilor 

cu CES 

Verificarea 

gradului de 

utilizare a dotării 

Fișe de asistență 

6.  Adaptarea spațiilor 

de joacă, prin 

amenajarea curții 

interioare 

2020//2021 Canavea 

Nicoleta 
• Șefii de catedre 

de la învățământ 

primar 

Teren sintetic 

pentru spații 

joacă și 

amenajarea curții 

interioare 

Creșterea 

bunăstării 

elevilor în 

spațiul școlii 

Verificarea stării 

amenajărilor 

Documente de 

inventar 

 

 

TITLUL PROGRAMULUI: DEZVOLTAREA RESURSELOR  UMANE 

 

OPTIUNEA STRATEGICĂ: Formarea continuă, dezvoltarea profesională a personalului didactic și didactic auxiliar, adaptarea acestuia la noile schimbări ale 

societății 

 

COORDONATOR DE PROGRAM: director adjunct, prof. DURBĂCEA RODICA 

 

OBIECTIVE:- promovarea rezultatelor activității cadrelor didactice 

         - garantarea egalității șanselor și eliminarea oricaror forme de discriminare 

         - dezvoltarea competențelor sociale la elevi 

                      - asigurarea consilierii și orientării privind cariera, în vederea alegerii traseului educațional în concordanță cu  aptitudinile și aspirațiile elevilor 

         - plasarea în primele locuri în ierarhia județeană la examene și concursuri 

         - oferirea de activități de învățare relevante pentru viața personală și socială 

         - încurajarea inițiativelor și implicării elevilor în activități cu caracter antreprenorial 

         - popularizarea rezultatelor obținute de cadrele didactice în activitatea de performanță și remedială 

RESURSE:  - financiare din finanțarea de bază, suplimentară, extrabugetare 
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Alte resurse: -site-ul școlii, apariții media etc. 

ETAPE: -  diagnoza 

- stabilirea planurilor operaționale 

- derularea activităților planificate 

- monitorizarea si evaluarea 
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Nr. 

crt. 

Activitatea  Perioada  Responsabili  Parteneri Indicatori de 

performanță  

Perspective  Monitorizare / 

evaluare 

Instrumente 

monitorizare/ 

evaluare 
1.  Activități de 

consiliere a cadrelor 

didactice privind 

integrarea și 

adaptarea elevilor 

cu C.E.S. 

2020-2022 Prof. consilier 

Iriza Claudia 

Profesorii 

consilieri ai 

claselor 

Activități de proiect 

organizate lunar 

Prevenire/ 

combaterea 

tipurilor de 

bullying 

Evidența activităților 

de proiect 

Raportul 

responsabilului 

comisiei diriginților 

 

2.  Finanțarea 

inițiativelor 

cadrelor didactice 

pentru formarea 

continuă în 

concordanță cu 

politicile 

educaționale 

naționale și 

europene 

 

2020-2023 Șurcă Adriana Profesorii 

propunători de 

proiecte 

Proiecte de formare 

continuă propuse și 

aprobate 

Adecvarea 

formării 

continue în 

concordanță 

cu nevoile 

elevilor 

Analiza dcumentelor  Raportul anual al 

responsabilului cu 

formarea continuă 

3.  Activități ale 

Consiliului elevilor 

și ale cercurilor 

extracurriculare cu 

caracter 

antreprenorial  

Anual Liliana Călugăru Coordonatorii de 

cercuri, 

organizatoriii de 

activități 

extracurriculare  

Cel puțin o 

activitate pe an 

Creșterea 

inițiativelor și 

implicării 

elevilor în 

activități cu 

caracter 

antreprenorial 

Analiza dcumentelor  Raportul anual al 

coodronatorului 

pentru proiecte și 

programe educative 

școlare și extrașcolare 
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TITLUL PROGRAMULUI: RELAȚII COMUNITARE  

 

OPTIUNEA STRATEGICĂ: Diversificarea proiectelor educative şi programelor în parteneriat cu factori ai comunității locale, instituții abilitate, cu impact 

regional, naţional, european 

 

COORDONATOR DE PROGRAM: director, prof. SULEA VASILE-ALIN 

 

OBIECTIVE: - largirea ariei de colaborare cu factori interesați în domeniul educațional 

         - colaborarea cu diferiți parteneri, de pe plan local, național sau  internațional 

 - educarea elevilor  prin activități extrașcolare 

 - participarea la proiectele unor organizații naționale și europene  

RESURSE: - financiare fonduri provenite din finanțarea de bază și complementară, din fonduri europene și resurse extrabugetare  

 - cadre didactice, specialiști, parinți și elevi  

ETAPE:   - diagnoza 

- stabilirea planurilor operaționale 

- derularea activităților planificate 

- monitorizarea și evaluarea 

Nr. 

crt. 

Activitatea Perioada Responsabili Parteneri Indicatori de 

performanta 

Perspective Monitorizare / 

evaluare 

Instrumente 

monitorizare/ 

evaluare 
1 Derularea de 

parteneriate cu agenți 

economici, O.N.G.-

uri, instituții de 

cultură și de interes 

social. 

Permanent  Responsabilul 

cu proiecte și 

parteneriate 

Profesorii 

propunători de 

proiecte 

Derularea 

periodică de 

activități  

Implicarea elevilor 

în proiecte școlare 

și extrașcolare în 

parteneriat cu 

factori din 

comunitate. 

Evidența parteneriatelor 

și a activiăților 

desfășurate. 

Proiectele de 

parteneriat. 

Planuri operaționale. 

Fișe de activități 

extracurriculare. 

2 Participarea la 

programe de mediere 

comunitară, realizate 

în parteneriat cu 

O.N.G.-uri. 

Permanent  Coordonator 

programe 

educative 

Profesorii 

participanți la 

programe 

Scăderea 

numarului de 

incidente 

petrecute la 

nivelul școlii 

O școală în care 

elevii se simt bine. 

Evidența activităților 

desfășurate la nivel de 

clasă 

Procese- verbale ale 

activităților. 

4 Realizarea în 

parteneriat de 

activități extrașcolare 

și activități de 

voluntariat 

Permanent  Arsu Cristina Profesorii 

propunători de 

proiecte 

Realizarea 

activităților 

planificate 

Competențe din 

sfera cetățeniei 

active formate la 

elevi 

Evidența activităților de 

voluntariat și 

extrașcolare realizate în 

parteneriat 

Procese - verbale 
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5  Realizarea  unor 

proiecte de 

colaborare 

instituțională  cu 

parteneri 

2020/2024 Responsabilul 

cu activitățile 

educative 

școlare și 

extrașcolare pe 

nivel de 

învățământ  

(Scorei Eliza, 

Popescu Anca 

Profesorii 

propunători de 

proiecte 

Realizarea a cel 

putin unui proiect 

de formare 

profesională și 

unul de colaborare 

educațională 

Autorealizare 

personală și 

profesională la nivel 

maxim 

Evidența proiectelor   și 

analiza rezultatelor 

proiectlui. 

Poriectul de 

colaborare. 

Rapoarte de analiză. 

 

 

TITLUL PROGRAMULUI: IDENTITATE ȘI CULTURĂ INSTITUȚIONALĂ 

 

OPTIUNEA STRATEGICĂ: Responsabilizarea şi motivarea resursei umane pentru promovarea imaginii şcolii 

 

COORDONATOR DE PROGRAM: director, prof. SULEA VASILE-ALIN 

 

OBIECTIVE: - Mediatizarea permanentă a ofertei educaţionale a şcolii 

- Realizarea de schimburi de experienţă prin implicarea mediului comunitar 

- Realizarea unei reţele de comunicare eficientă şcoală – comunitate 

 

RESURSE: - financiare fonduri provenite din finanțarea de bază și complementară, din fonduri europene și resurse extrabugetare  

 - cadre didactice, specialiști, părinți și elevi  

ETAPE:   - diagnoza 

- stabilirea planurilor operaționale 

- derularea activităților planificate 

- monitorizarea și evaluarea 

 

 

Nr. 

Crt. 

Activitatea  Perioada  Responsabili  Parteneri Indicatori de 

performanță  

Perspective  Monitorizare / 

evaluare 

Instrumente 

monitorizare/ 

evaluare 
1  Popularizarea 

rezultatelor obținute 

de elevi în activitatea 

de performanță 

Permanent  Staicu Denisa 

(înv. primar) 

Partenie 

Minodora 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Sesiuni de 

promovare 

semestrială 

Creșterea 

satisfacției 

beneficiarilor 

privind 

Evidența activităților 

de diseminare. 

Diplome, statistici, 

produse finale postate pe 

site-ul școlii sau în 

revista școlii. 
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(înv. gimnazial) rezultatele 

obținute 

2 Popularizarea 

activități derulate în  

cadrul diferitelor 

proiecte și 

parteneriate (serbări 

școlare, activități de 

voluntariat, 

organizarea de 

expoziții ș.a.) 

Permanent  Călugăru Liliana Profesorii 

coordonatori de 

proiecte și 

parteneriate și 

informaticianul 

școlii 

Activități lunare 

de promovare 

Creșterea 

prestigiului 

școlii 

Evidența frecvenței 

activităților de 

promovare 

Fișă de verificare 

semestrială 

3 Promovarea unor 

elemente de identitate 

și cultură 

instituțională 

(almanahul școlii, 

aniversarea zilei 

școlii ș.a.) 

Anual Andrei Steluța Reprezentanul 

Consiliului 

reprezentativ al 

părințiilor 

Coordonator 

C.E.A.C. 

Asociația 

părinților 

 

Organizarea 

anuală a 

activităților 

Conștienizarea 

și promovarea 

identității 

culturale 

Analiza produselor 

activităților 

Portofolii de dovezi. 

 

 

V. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA P.D.I. 

 

Evaluarea si monitorizarea implementarii PDI se va realiza pe fiecare activitate a fiecarui program, așa cum este specificat în tabelele de 

detaliere de mai jos. 

La finalul ciclului de implementare, managerul instituției va elabora și va prezenta în fața Consiliului profesoral un raport final, cel târziu cu 

două  luni înainte de finalul ultimului an calendaristic al ciclului de implementare al P.D.I.-ului.
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