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CAPITOLUL I  

INTRODUCERE 

  NECESITATEA  PROIECTULUI  DE DEZVOLTARE  INSTITU IONAL  

 
Educa ia  şi  formarea  institu ional , în unit i de  înv mânt de  diferite  

grade, este responsabil  de preg tirea tinerilor pentru evolu ia în carier  într-o lume 
dinamic , în plin  desf şurare a procesului globaliz rii şi pentru netezirea impactului 
noilor tehnologii asupra societ ii. Pornind de la aceste realit i, oferta educa ional  a 
şcolii necesit  flexibilitate şi posibilit i de adaptare la cerin ele unei societ i extrem 
de dinamice. 
În aceast  viziune, se impune un înv mânt: 
 Bine sus inut de societate şi pentru comunitate (aloc ri bugetare suficiente, 

sprijinul autorit ilor locale, al comunit ii, agen ilor economici, eventual al unor 
organiza ii din rile membre UE); 

 Retehnologizat, care s  asigure un flux informa ional corespunz tor prin existen a şi 
utilizarea unor laboratoare dotate corespunz tor, accesul la comunica ii electronice, 
func ionarea re elei informa ionale, tehnologii didactice modernizate; 

 Deschis, promovând egalitatea şanselor pentru a facilita dezvoltarea dimensiunii 
europene în educa ie la toate nivelurile şi s  faciliteze accesul larg, transna ional la 
resursele educa ionale din Europa; 

 Cu standarde ridicate, orientat spre cercetarea ştiin ific  şi inovare în practic  
pedagogic  şi în elaborarea materialelor educa ionale prin utilizarea noilor 
tehnologii 
informa ionale şi de comunicare; 

 Bazat pe management profesional în toate domeniile func ionale esen iale şi prin 
toate func iile manageriale recunoscute; 

 Care s  asigure calitatea în educa ie; 
 Care s  se afirme ca un bun public; 
 Descentralizat, pentru a produce calitate, accentuând controlul şi crescând libertatea 

de decizie. 
PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITU IONAL    reprezint    

principalul instrument al politicii manageriale a directorului, fiind o nou  
modalitate de abordare a activit ii institu iei şcolare, într-un context orientat spre 
descentralizare, orientat predominant spre institu ia şcolar , argumentând c  centrul 
activit ii educa ionale îl constituie şcoala şi clasa de elevi, ceea ce confer  o mare 
autonomie func ional  (mai ales pedagogic ) şcolii, f r  a elimina total rolul 
instan elor manageriale superioare. 

PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITU IONAL : 
 reprezint  expresia concret  a echilibrului dintre reglement ri şi ini iative; 
 inten ie de a întreprinde o ac iune cu caracter ameliorativ; 
 are caracter anticipativ (imagineaz  modalit i de ac iune în contexte noi, adesea 

imprevizibile) şi valoare strategic ; 
 înt reşte parteneriatele interne şi externe (comunitate local : p rin i, autorit i 

locale, agen i economici, diferite componente ale societ i civile) ale şcolii; 
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 concentreaz  aten ia asupra finalit ilor educa iei; 
 asigur  coeren a transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii; 
 favorizeaz  creşterea încrederii în capacit ile, capabilit ile şi for ele proprii; 
 asigur  dezvoltarea personal  şi profesional ; 
 stimuleaz  dezvoltarea ethosului şcolar; 
 însumeaz  responsabilit ile în care este nevoie de cunoaştere, încredere, 

consecven  şi personalitate 
 un instrument centrat pe problemele-cheie ale şcolii, care sunt definitorii pentru 

politica sa de dezvoltare. 
Elaborarea proiectului presupune existen a unei echipe care coordoneaz  elaborarea 
general a proiectului şi care negociaz  permanent cu to i cei implica i (din şcoal  şi 
din cadrul comunit ii) pentru fiecare component  a acestuia, în vederea elabor rii 
unui proiect cât mai cuprinz tor şi realist şi, pe de alt  parte, pentru a spori interesul 
şi motiva ia actorilor proiectului, în special a partenerilor externi ai şcolii. 
Şcoala devine o  organiza ie din  ce  în  ce mai complex , ce necesit  un management 
specializat, bazat pe acumul ri teoretice şi practice în acest domeniu.  
Directorul (managerul) trebuie s  devin  coordonatorul şi animatorul principal al 
proiectelor de dezvoltare institu ional  şi, împreun  cu echipa sa, s  formuleze 
politica de dezvoltare a şcolii. Directorul (managerul) trebuie s  în eleag  c  şcoala 
pe care o conduce este o organiza ie cu structurile, normele, regulile şi valorile ei 
particulare şi pentru a o gestiona eficient el trebuie s  aib  un proiect managerial  
clar, suplu şi concordant cu realitatea şcolii sale. 
Concluzionând, un proiect trebuie s  r spund  clar unor întreb ri, ale c ror r spunsuri 
pot fi considerate chiar identitatea proiectului respectiv: 
 care sunt beneficiarii proiectului? 
 cu ce resurse şi prin ce proceduri? 
 este şcoala respectiv  suficient de maturizat  pentru a accepta şi sus ine 

schimb rile implicate de proiect? 
Un bun PDI al şcolii constituie premisa unor activit i reuşite, dar între proiect şi 
realizarea lui efectiv  pot ap rea situa ii care impun readapt ri succesive ale acestuia, 
iar realizarea lui implic  o gestionare eficient  a planului : 
- organizarea şi coordonarea echipelor de lucru, prin valorizarea membrilor 
organiza iei, recunoaşterea şi încurajarea resurselor de care dispun, prin eviden ierea 
reuşitei şi contribu iei fiec ruia, prin asigurarea unui climat optim; 
- luarea deciziilor şi implicarea echipelor în aceast  activitate, precum şi delimitarea 
clar  a responsabilit ilor în aceast  privin ; 
- o bun  circula ie a informa iei între echipele şi partenerii proiectului, asigurarea 
transparen ei întregului proiect şi a derul rii sale. 
Reuşita unui plan depinde şi de recunoaşterea şi acordarea libert ii de expresie a 
unor grupuri de contraproiect (urm rite atât în faza elabor rii cât şi în cea a 
realiz rii), analiza punctelor de vedere afirmate de acestea poate asigura o sporire a 
caracterului realist şi a viabilit ii proiectului. 
În ultim  instan , PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITU IONAL  
reprezint  un instrument prin care directorul şi echipa sa de conducere gestioneaz  o 
politic  proprie de schimbare şi dezvoltare a şcolii. 
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CAPITOLUL II 

FUNDAMENTAREA NOULUI P.D.I.  

PE REZULTATELE PROIECTULUI ANTERIOR 

Raportându-ne la contextul managerial actual al colii, am realizat o 
radiografie complet  i complex  referitoare la realizarea intelor startegice propuse 
în precedentul proiect de dezvoltare institu ional  i am stabilit liniile directoare al 
noului proiect, în mod corect.  

inte strategice din  P.D.I.-ul eleborat pentru perioada  2014 – 2017 au fost:  
1.     Implementarea sistemului interna ional-educa ional în vederea dezvolt rii unui 
curriculum adecvat nevoilor interne ale institu iei, corelat cu nevoile comunitare şi 
resursele existente; 
2.    Cre terea calit ii procesului instructiv-educativ prin încadrarea cu personal 
didactic cu o înalt  preg tire ştiin ific  şi metodic , receptiv la nou şi interesat de 
perfec ionare şi formare continu ; 
3.     Stimularea activit ii de performan   a elevilor, prevenirea eşecului şcolar şi 
includerea tuturor elevilor într-o form  superioar  de şcolarizare.  
4.    Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigur rii 
mijloacelor necesare promov rii unui înv mânt modern, de calitate prin atragerea 
de resurse extrabugetare şi accesarea de fonduri europene.  
5.    Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concuren ial actual şi 
creşterea prestigiului şcolii prin crearea unui parteneriat eficient cu familia şi 
comunitatea local  în vederea promov rii educa iei incluzive şi prin extinderea 
ofertei şcolare; 
6.   Valorificarea durabil  a patrimoniului cultural şi istoric al jude ului Gala i cu 
impact la nivel na ional. 

În perioada 2013 – 2017 s-au atins intele strategice în propor ie de peste 90%.  
inta strategic  ”Implementarea sistemului internaţional-educaţional în 

vederea dezvoltării unui curriculum adecvat nevoilor interne ale instituţiei, corelat 
cu nevoile comunitare şi resursele existente” – s-a materializat în oferta educa ional  
îmbun t it  în fiecare an colar func ie de nevoile beneficiarilor direc i i indirec i ai 
colii. Un exemplu în acest sens îl reprezint  implementarea alternativei Step by Step 

la nivelul ciclului primar. Aceast  int  strategic  se impune a fi reformulat  i 
men inut  i în urm torii cinci ani colari. 

În ceea ce prive te inta strategic   ”Creșterea calităţii procesului instructiv-
educativ prin încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi 
metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă”, am 
întâmpinat o serie de probleme. La ciclul primar nu exist  suficient  personal didactic 
calificat, format în alternativa educa ional   Step by Step. Ca urmare, în fiecare an 
colar am întâmpinat dificult i la încadrarea  cu personal didactic calificat. În rest, 
coala Gimnazial  nr. 22 are în încadrare personal calificat cu o înalt  preg tire 

ştiin ific  şi metodic . Aceast  int  strategic  va fi prioritar  i pentru perioada 
urm toare. 

Printr-o activitate sus inut  la clas  în activitatea de predare i înv are, prin 
activit ile colare i extra colare, elevii colii au ob inut rezultate bune i foarte bune 
la Evaluarea Na ional , la concursurile i olimpiadele colare i în cadrul diverselor 
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proiecte, atingându-se inta strategic  ”Stimularea activităţii de performanţă  a 
elevilor, prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă 
superioară de şcolarizare”. Deoarece în coala noastr  sunt mul i elevi cu unul sau 
ambii p rin i pleca i în str in tate,  care provin din medii defavorizate sau sunt cu 
cerin e educa ionale speciale i aceast  int  strategic  se impune a fi prioritar  în 
urm torii ani. 

În perioada 2013 – 2017 s-a realizat ”Modernizarea şi dezvoltarea bazei 
materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui 
învăţământ modern, de calitate prin atragerea de resurse extrabugetare”. Nu s-a 
reu it  accesarea de fonduri europene. R mâne o provocare pentru perioada 
urm toare. 

Permanent suntem preocupa i de ”Promovarea imaginii şcolii în contextul 
climatului concurenţial actual şi creşterea prestigiului şcolii prin crearea unui 
parteneriat eficient cu familia şi comunitatea locală în vederea promovării educaţiei 
incluzive şi prin extinderea ofertei şcolare”.  Ca urmare ofertei educa ionale a colii 
gimnaziale nr. 22, a rezultatelor colare i extra colare promovate pe site-ul colii, pe 
site-urile de profil, în mass-media local  , în cadrul cercurilor metodice, etc., num rul 
elevilor colii a crescut de la un an colar la altul. Pentru perioada urm toare ne 
propunem o îmbun t ire calitativ  i mai pu in cantitativ , deoarece spa iile colii nu 
mai permit cre terea num rului de elevi. 

coala Gimnazial  nr. 22 a devenit  în  ultimii ani un reper în ceea ce prive te 
”Valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi istoric al judeţului Galaţi cu 
impact la nivel naţional”. În cadrul proiectului ”Valorificarea patrimoniului 
cultural al jude ului Gala i în activitatea şcolar  şi extraşcolar ”, ini iat de 

coala 22, s-au organizat   trei edi ii de simpozion regional cu acela i nume ca al 
proiectului i dou  edi ii ale  festivalului de dans şi interpretare  de muzic  popular  
pentru copii  „G l ean sunt! Ce noroc! Ştiu s  cant şi ştiu s  joc”.  

Proiectul de dezvoltare institu ional  pentru perioada 2017 – 2022 continu  atât 
componenta strategic , cât i pe cea concret , opera ional , elaborat  i concretizat  
ȋn P.D.I.-ul anterior. 

În calitate de document programatic care configureaz  strategia educa ional  
pe termen lung, proiectul de dezvoltare institu ional  al şcolii se înscrie în parametrii 
strategiei na ionale şi locale de dezvoltare, constituind, în acelaşi timp, un r spuns 
activ la evolu iile sociale şi economice ale mediului în care func ioneaz  şcoala, la 
cerin ele de formare şi la aştept rile beneficiarilor scolii. 
Func ionarea şi dezvoltarea şcolii presupun efortul combinat al structurilor de 
conducere, al colectivului de cadre didactice şi al personalului scolii, al elevilor şi al 
p rin ilor care, împreun , formeaz  o comunitate educa ional  distinct , având 
caracteristici specifice. 

Proiectul de dezvoltarea institu ional  indic  „ intele” de progres pe care 
partenerii educa ionali le negociaz  şi le împ rt şesc, scopurile, obiectivele şi 
programele de ac iune – conferind astfel unitate şi coerent  func ional  întregii 
organiza ii şi diferitelor sale compartimente.  Proiectul faciliteaz  concertarea tuturor 
domeniilor func ionale ale managementului (curriculum, resurse umane, resurse 
material-financiare, rela ii sistemice şi comunitare) şi asigur  coeren a strategiei de 
dezvoltare pe termen lung a şcolii.  
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DEVIZA ŞCOLII:  
 

“NU  INV M  PENTRU  ŞCOAL ,  ÎNV M  PENTRU  VIA  ! “ 
 

CAPITOLUL III 

 VIZIUNEA COLII 
„EDUC M AST ZI PENTRU SOCIETATEA DE MÂINE” 

 
Şcoala Gimnazial  nr. 22 Gala i   este o coala democratic , dinamic , 

deschis , acceptând schimbarea, care promoveaz  respectul pentru adev ratele valori 
ale vie ii şi încurajeaz  elevul în formarea sa ca om. Ne propunem realizarea şi 
dezvoltarea procesului de înv mânt în scopul cre rii unor servicii educa ionale de 
calitate. 

Într-un climat de rigoare profesional  şi încurajând spiritul de competi ie care 
vizeaz  calitatea mai înainte de toate, Şcoala Gimnazial  nr. 22 Gala i, ofer  fiec rui 
elev şansa s  î i des vârşiasc  calit ile native, s  î i  şlefuiasc  personalitatea, sub 
îndrumarea şi cu ajutorul unor cadre didactice de înalt  inut  profesional  şi devotate 
actului educa ional.  
În unitatea noastr  ne propunem un înv mânt  compatibil cu sistemul educa iei 
europene, bazat pe participare şi egalitate deplin , care s  r spund  nevoilor diferite 
de înv are ale elevilor şi diversit ii naturii umane. 
Mediul educa ional trebuie s  ofere fiec rui copil posibilitatea afirm rii talentului, 
aptitudinilor şi aspira iilor în spiritul respectului pentru valori, într-o societate bazat  
pe cunoaştere. 
 
 

CAPITOLULIV 

 MISIUNEA UNIT II DE ÎNV MÂNT 

„EFICIEN  – CALITATE – PROFESIONALISM” 

 
 Şcoala Gimnazial  nr. 22 este un centru de resurse şi servicii educa ionale 
oferite comunit ii în condi iile deschiderii spre spa iul integrator european din care 
România face parte şi în care vor evolua de acum înainte elevii noştri. Iat  de ce ne 
propunem s -l ajut m pe elev s -şi descopere poten ialul, pe care s -l foloseasc  în 
mod competent, creativ şi flexibil, astfel încât s  se adapteze cerin elor unei societ i 
dinamice, în permanent  schimbare. 
Pentru a ne putea realiza viziunea, misiunea noastr  pe termen mediu este s  
promov m principiile unui management optim realiz rii unui climat educa ional 
incluziv, s  promov m principiul egaliz rii şanselor în scopul integr rii şcolare, s  
asigur m tuturor elevilor o educa ie de calitate prin centrarea înv mântului pe elev 
prin utilizarea unor noi metodologii de lucru şi abordarea educa iei din perspectiva 
serviciilor comunit ii, prin implicarea p rin ilor şi reprezentan ilor comunit ii în 
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preg tirea şi evolu ia în carier  a elevilor, prin valorificarea tradi iilor locale în raport 
cu nevoile comunitare.  
Valori cheie:  
- egalitate de şanse pentru to i;  
- profesionalism ;  
- flexibilitate ;  
- responsabilitate ;  
- transparen  ;  
- abordare ştiin ific  ;  
- colaborare ;  
- credibilitate ;  
- toleran  ;  
- respect ;  
- d ruire. 

O prioritate a misiunii colii este aceea  de a dezvolta la elevi aptitudinile şi 
cultivarea intereselor acestora, prin promovarea spiritului democratic, a identit ii 
sociale şi culturale, a diversit ii şi toleran ei. De asemenea, trebuie s  promoveze 
ideea de şcoal  incluziv , care s  ofere şanse egale pentru to i elevii, urm rind ca 
aceştia s  fie preg ti i pentru via , într-o lume şi o societate în permanent  
schimbare. Este vizat  dezvoltarea capacit ilor, deprinderilor şi competen elor care 
s  le permit  elevilor nu doar ob inerea de performan e, ci şi alegerea unei cariere de 
succes, prin includerea într-o form  superioar  de şcolarizare. Înv area este 
focalizat  pe elev, iar actul educa ional este optimizat prin aplicarea unui curriculum 
centrat pe dezvoltarea de competen e. 

Şcoala Gimnazial  nr. 22 r spunde cerin elor mediului cultural, social şi 
economic, oferind o educa ie orientat  spre viitor, având ca fundament valori precum 
profesionalismul, perseveren a, integritatea şi responsabilitatea. Aspira ia spre 
calitate, modernitate, eficien , stimularea înv rii continue, deschiderea c tre 
comunitatea local  sunt câteva dintre atributele care ne definesc în peisajul 
educa ional g l ean. 
 Educa ia este cel mai puternic motor al schimb rilor sociale, dar pentru 
func ionarea acestui motor sunt necesare schimb ri fundamentale, care s  fac  
posibil  dezvoltarea unei societ i echitabile bazat  pe cunoa tere. În acest scop 
coala noastr  trebuie s  dezvolte o cultur  organiza ional  de tip re ea care s  

promoveze valori i credin e împ rt ite de educatori, elevi, p rin i, punând accentul 
pe înv are i creând un climat educativ de înv are. Înv area trebuie s  treac  
dincolo de zidurile clasei încorporând discipline i tehnologii complexe care s -i ajute 
pe elevi s  se integreze într-o societate în schimbare. 
Este important s  ne propunem s  dezvolt m în parteneriat cu comunitatea local , un 
mediu favorabil educa iei, bazat pe valori morale, antreprenoriale, tehnologice, 
informa ionale, religioase, ecologice, astfel încât fiecare elev s  beneficieze de ansa 
de a fi educat ca bun cet ean european, creativ dar i critic i autocritic, capabil s  
se integreze în orice ar  european . 
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CAPITOLUL V  

 PREZENTAREA UNIT II DE ÎNV MÂNT ŞI A COMUNIT II ÎN 
CARE FUNC IONEAZ  

 

V.1. SCURT ISTORIC 

 
 Şcoala Gimnazial  nr. 22 Gala i este situat  în cartierul Micro 19, Strada 
Zidarilor nr. 5, în zona sud-vestic   a oraşului Gala i, având în vecin tate urm toarele 
unit i şcolare: şcoala nr. 43, şcoala nr.  29, şcoala nr. 17, Colegiul Economic „Virgil 
Madgearu”. În zon  func ioneaz  Spitalul Jude en de Urgen  „Sf. Andrei”. 

Şcoala a fost înfiin at  în anul 1972. Pân  în anul 2012 a func ionat sub denumirea 
de Şcoala Gimnazial  nr. 22  „Dimitrie Cantemir”. Din anul 2012 numele şcolii s-a 
schimbat în „Şcoala Gimnazial  nr. 22 Gala i”. Ziua şcolii se s rb toreşte în fiecare 
an în data de 26  octombrie de „Sf. Mare Mc. Dimitrie”. 

Cl direa şcolii este relativ nou , modern , monobloc (parter, etajul I, etajul II).  
  

 
V.2. CONDI IILE SOCIO-ECONOMICE ALE ZONEI 

 
Municipiul Gala i se caracterizeaz  prin: 

 amplasarea într-o zona dezvoltat  economic; 
 amplasarea într-o zona f r  probleme deosebite din punct de vedere geo-climatic; 
 rata de ocupa ie la nivelul localit ii: 60,5% 
 rata omajului: 8,0% 
 indicatori demografici: 

   - rata natalitatii: 0,90% 
   - rata mortalitatii: 1,25% 
   - mobilitatea populatiei (migra ia): 30% 
   Cartierul Micro 19 este format din locuin e comune, tip bloc cu patru şi zece 

etaje. Dispune de institu ii care s  r spud  nevoilor popula iei: şcoli, gradini e, spital, 
supermarket-uri, pia , magazine de cartier, biseric , etc. 

 În imediata apropiere a şcolii sunt sta iile  terminal pentru transportul în comun, 
ceea ce  permite accesul cu uşurin   la şcoal   a copiilor de la Barboşi şi din cartierul 
“Dimitrie Cantemir”. 

Având în vedere acest lucru, şcoala va avea asigurat  popula ia şcolar  pe termen 
mediu şi lung. 
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CAPITOLUL VI 

 DIAGNOZA  

VI.1.  ARGUMENT 

 
Planul de dezvoltare pe termen mediu al unit ii şcolare trebuie s  reflecte 

strategia educa ional  pe termen mediu (4-5 ani), inând cont de strategia 
educa ional  la nivel na ional, local, de evolu ia economic  a zonei în care se afl  
situat  şcoala, de mobilitatea şi cerin ele profesionale ale pie ii muncii. 

Şcoala func ioneaz  şi se dezvolt  prin efortul combinat al structurii de 
conducere a şcolii, al personalului didactic şi nedidactic al şcolii, elevilor şi p rin ilor, 
aceştia alc tuind comunitatea educa ional .  
Planul de dezvoltare ne arat  direc iile majore de progres, iar modul de întocmire a 
acestuia permite consultarea p r ilor interesate şi implicarea în asumarea scopurilor, 
obiectivelor şi ac iunilor propuse. 
În contextul unei mondializ ri a economiei, a globaliz rii mondiale, a creşterii 
concuren ei interna ionale, ca urmare a ader rii şi integr rii în Uniunea European , a 
impactului de noi tehnologii asupra societ ii, precum şi a preg tirii educabililor 
pentru a face fa  unei evolu ii în carier  într-o lume aflat  în rapid  schimbare şi în 
conformitate cu: 
 -  Legea 1/2011, Legea Educa iei Na ionale; 
- O.MECTS nr.3753/2011 privind aprobarea unor m suri tranzitorii în sistemul 
na ional de înv mânt; 
-  Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 
75/12.07.2005 privind asigurarea calit ii educa iei; 
-  Regulamentul de organizare şi func ionare a unit ilor de înv mânt preuniversitar, 
aprobat prin Ordinul nr. 5079/2016 din 31 august 2016. 
-  Metologia form rii continue a personalului didactic din înv mântul preuniversitar  
-  Ordinul MECI nr 5132/2009 privind activit ile specifice func iei de diriginte; 
-  Alte ordine, notific ri şi  preciz ri ale  MEC ( Ordinul nr. 1409/29.06.2007  privind 
aprobarea    Strategiei  MEC de   reducere a  fenomenului  de violen  în  unit ile  de 
înv mânt  preuniversitar,  Ordinul  MEC  nr.  5248 / 31.08.2011   privind  aplicarea 
Programului ”A doua şans ”); 
-  Strategia Na ional  pentru Dezvoltare Durabil  a României. Orizonturi 2013 – 
2020; 
-  Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul referitor la educa ie; 
-  Concluziile Consiliului din 12.05.2009 privind un cadru strategic pentru cooperare 
şi form rii profesionale (ET 2020”), planul de dezvoltare; 
- Proiectul de Dezvoltare Instituional  al I.S.J. Gala i;  
- Planurile cadru de înv mânt în vigoare; 
- Raportul general privind starea i calitatea înv mântului din coala Gimnazial  nr. 
22, an colar 2016/2017 
- Alte ordine, note, notific ri i preciz ri M.E.N. 
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Principiile pe care s-a fundamentat acest proiect sunt urm toarele: 
♦ Centrarea actului educa ional pe elevii şcolii: 
-  strategii didactice abordate, 
-  stimularea creativităţii, 
-  modernizarea continuă a bazei materiale, 
- stimularea participării la activiăţi extraşcolare şi extracurriculare menite să 
lărgească orizontul elevilor; 
♦ Echilibru între cerere şi ofert : 
- oferta educaţională ţine cont atât de resursele umane şi materiale de care dispune 
şcoala, cât şide solicitarile elevilor şi părinţilor, precum şi pe domeniile actuale de 
interes:        - utilizarea calculatorului, 

- comunicarea într-o limbă modernă, 
- educaţie pentru sănătate, 
- educaţie civică; 

♦ Cooperare școal  - comunitate: 
- participare la programele şi acţiunile organizate de Primăria Galaţi, 
- colaborarea cu ONG-uri, Poliţie şi alte autorităţi locale 

 

VI .2.  DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL UNIT II 
ŞCOLARE 

VI .2.1.  INFORMA II DE TIP CANTITATIV 

a) Titulatura oficial  a  şcolii: ŞCOALA GIMNAZIAL  NR. 22 GALA I 
b) Structur  a Şcolii Gimnaziale nr. 22: Gr dini a program normal nr. 14 
c) Adresa: str. Zidarilor, nr. 5, telefon/fax 0236.324244, e-mail 
scoala22gl@yahoo.com şi ofer  servicii educa ionale comunit ilor situate în Micro 
19, cartier Barboşi şi cartier „Dimitrie  Cantemir”. 
d) Resurse umane 

An şcolar 2017 - 2018 
 Preşcolari 

 La Gr dini a nr 14  (structur  a Şcolii Gimnaziale nr. 22) sunt instrui i 71 de 
copii, repartiza i în 4 grupe (1 grup  mic , 1 grup  mijlocie şi 2 grupe mari). Grupele 
îşi desf şoar  activitatea la etajul al II-lea al unit ii şcolare.  

 Şcolari 
În şcoal  sunt instrui i şi educa i 800 elevi provenind din circumscrip ie, dar şi din 

afara acesteia, repartiza i astfel: 
 un num r de 500 elevi sunt repartiza i  în 18 clase la ciclul primar: 

 - 4 clase pregătitoare (3 în sistem tradiţional, 1 în alternativa   step by step)-88 elevi; 
- 4 clase I  (3 în sistem tradiţional, 1 în alternativa  step by step) - 122 elevi; 
- 4 clase a II-a ( 2 în sistem tradiţional, 1 în alternativa  step by step) - 118 elevi; 
- 3 clase a III-a ( 2 în sistem tradiţional, 1 în alternativa step by step)- 92 elevi;  
- 3 clase a IV-a -80 elevi 
   un num r de 300 elevi sunt repartiza i în 12 clase la ciclul gimnazial. 

- 3 clase a V-a - 60 elevi 
- 4  clase a VI-a - 102 elevi 
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- 3 clase  a VII-a - 66 elevi 
- 3 clase a VIII-a - 72 elevi 
 

   Indicatori de evaluare a performan ei: 
An şcolar 2013 – 2014 
Rata de promovabilitate:98,82% 
Rata abandonului şcolar: 0,58% 
Ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune:93,30% 
An şcolar 2014 – 2015 
Rata de promovabilitate:98,72% 
Rata abandonului şcolar: 0,71% 
Ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune:95,23% 
An şcolar 2015 – 2016 
Rata de promovabilitate:96,18% 
Rata abandonului şcolar: 0,42% 
Ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune:95,71% 
An şcolar 2016 – 2017 
Rata de promovabilitate: 98,30 % 
Rata abandonului şcolar:  2,04% 
Ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune: 96,10% 
 
 

 Rezultate la Evaluarea Național  pentru absolvenții clasei a VIII-a în ultimii 
cinci ani colari 

 

 
 
 
 
 

2012-2013 
2013-2014 

2014-2015 
2015-2016 

2016-2017 

90,63% 

76,92% 

92,85% 
90,77% 93,62% 

Pro ovabilitate Evaluare Națio ală 
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 Admiterea la licee 
 

 
 
 Rezultate notabile la concursuri i olimpiade colare în perioada 2013 – 2017 

 
Olimpiada/Concurs I II  III  MENT. PREMIU 

SP 
OLIMPIADA DE EDUCA IE 
TEHNOLOGIC  

6 et. 
na ional  

   1 et. 
na ional  

OLIMPIADA DE LINGVISTIC  
„SOLOMON MARCUS”- 
SEC IUNEA ANTRENAMENT 

   1  

Concurs National Interdisciplinar 
+-Poezie 

   1  

CONCURS INTERJUDE EAN „ 
EDUCA IA TEHNOLOGIC  I 
TEHNOLOGIA INFORMA IEI - 
PUNTE C TRE VIITOR” 

6 5 5 3  

CONCURSUL NA IONAL 
TEHNOLOGII EXPRESS 

5 5 2 6  

CONCURSUL NA IONAL 
INFOGIM 

21 19 12 1  

COMPER MATEMATIC  9 et. 
na ional  

7 et. 
na ional  

1 et. 
na ional  

2 et. 
na ional  

 

CONCURS INTERJUDETEAN  
,,CRISTIAN CALUDE” 

   1  

CONCURS NATIONAL 
MATEMATICA 
“LUMINAMATH” 

   5  

SCRISUL FACE BINE 1 1 1   
OLIMPIADA "LECTURA CA 
ABILITATE DE VIA " – 
ETAPA JUDE EAN  

1  1 1 7 (1 et. 
na ional ) 

 

OLIMPIADA COLAR  LA   1 3  

Economic - 39 

CNVA - 22 

CNCN - 

15 

Al. I. Cuza 

-  21 

Elena 

Doamna - 29 Dunărea - 19 CNMK - 21 

Racoviță - 

11 

Sf. Maria- 16 

Paul Dimo 

5% 

Sportiv 

4% 

T. Vuia 

4% 

D. Moțoc 

3% M. Eliade 

3% 

CFR 

3% 
Artă 

2% Militar Alba Iulia 

1% 

Repartizare ADLIC - u ăr elevi 
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DISCIPLINA LIMBA I 
LITERATUR  
ROMÂN ETAPA JUDE EAN  
COMORILE BASMULUI 
ROMÂNESC 

4 3 1 2 
 

 

CONCURSUL 
COMUNICARE.ORTOGRAFIE 

8 10 17   

CAMPIONATUL MUNICIPAL 
DE FOTBAL 

 Echipa 
colii 

   

FAZA MUNICIPALA LA 
TETRATLON ATLETIC 

   Echipa 
colii 

 

CAMPIONATUL MUNICIPAL 
DE HANDBAL 
 

   
Echipa 
colii 

 

CONCURS INTERJUDETEAN - 
EUROPA, CASA MEA!- 
GEOGRAFIE 

1 1  1  

OLIMPIADA DE LINGVISTIC     2  
CONCURSUL REGIONAL” 
DINCOLO DE VIOLENTA” 

 2    

WINTER, A MAGIC SEASON 1 1 1   
“AL. IOANCUZA- SIMBOL AL 
UNITATIINATIONALE” 

 3 2 4  

GAZETA MATEMATIC  
JUNIOR 

33 23 18 10  

COMUNICARE I 
ORTOGRAFIE 

3 2 2 6  

 FII INTELIGENT LA 
MATEMATIC  

4 3  2  

MICII AUTORI DE BASME 2     
BASMELE REGINEI MARIA 
Sec iunea crea ie literar  

1     

BASMELE REGINEI MARIA 
Sectiunea creaie plastic  

1     

TINERII AMBASADORI ÎN 
LUPTA CU SCHIMB RILE 
CLIMATICE 

1     

Concurs Na ional de Informatic  
Aplicat  “CIP 2017” 

  3 1  

Concursul Na ional al Cercurilor 
Tehnice “TEHNOLOGII 
EXPRESS” 

1 1    

Concursul Na ional 
CALCULATORUL JOC I 
EDUCA IE 

1   1  

Concursul Na ional “DINCOLO 
DE CUVINTE ROSTITE” 
domeniul cultural artistic-arte 
vizuale 

  1   

Concursul Na ional “SCRISOARE 
PENTRU PRIETENUL MEU” 

1     
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 FESTIVALUL DOREMI - „Hora noastr  din b trâni” - premiul I 
 FESTIVALUL DOREMI - „Popularii” - grup vocal – premiul I 
 FESTIVALUL DOREMI – colaj arte vizuale – premiul I 
 FESTIVALUL DOREMI – grupul Tempus – dans – premiul I 
 FESTIVALUL DOREMI – “Vocile Prim verii” – muzic  – premiul II 
 Concurs Intenational ,,MATHEMATIQUES SANS FRONTIERES-Junior” – 15 elevi – 

premiul special 

 
 Programe de cooperare comunitar , proiecte, parteneriate colare 

În ultimii cinci ani colari, unitatea noastr  a derulat diverse proiecte i 
parteneriate: 

 Programul « Auchan-s  la educa ie » organizat de asocia ia Ateliere F r  Frontiere cu 
sprijinul Funda iei Auchan pentru Tineri au premiat proiectele cadrelor didactice cu 8 
sisteme de calcul 

 Baterel i Lumea Non-E 2016 - coala care a colectat cea mai mare cantitate de DEEE – 
LOCUL II - 10 elevi – premiul ob inut – tab r  tematic  – to i participan ii func ie de 
punctaj au primit rechizite 

 Baterel i Lumea Non-E 2017 - coala care a colectat cea mai mare cantitate de DEEE – 
LOCUL II, premiul ob inut – dot ri în valoare de 800 EURO 

 Baterel i Lumea Non-E 2017 –10 elevi – premiul ob inut – tab r  tematic  
 Via a la Pozitiv Program Educa ional Interna ional – Sec iunea Junior 
 Programul " coala dup  coal "  în parteneriat cu   Funda ia "Inim  de Copil"  

 
 

 
PARTENER  OBIECTUL PARTENERIATULUI  

ONG ”TINERII I VIITORUL”  CET ENIE ACTIV   
 

JUNIOR ACHIEVEMENT  EDUCA IE ANTREPRENORIAL   
 

FUNDA IA PENTRU TIIN E I ARTE 
PARALELA 45  

CONCURSURI  COLARE  

DIREC IA JUDE EAN  PENTRU CULTUR   
MUZEUL DE ISTORIE ”PAUL P LTÂNEA” 

GALA I  
COMUNITATEA ELEN  DIN GALA I  
COMUNITATEA EVREILOR DIN GALA I  
UNIUNEA DEMOCRAT  TURC  DIN 

ROMÂNIA – FILIALA GALA I  

EDUCA IE CULTURAL - 
EDUCATIV   

GR DINI A NR. 64 GALA I  ACTIVIT I EDUCATIVE  
 

BIBLIOTECA V.A URECHIA, GALATI  ACTIVITATI EDUCATIVE  

PALATUL COPIILOR I ELEVILOR GALA I  ACTIVIT I EDUCATIVE  

ASOCIATIA AIESEC GALATI – PROIECT 
„DISCOVER SCHOOLS”  

EDUCATIE NON-FORMALA  
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SC ECOPROD SERVICES SRL  CET ENIE ACTIV   

SEMN SPRE CARTE  ACTIVITATI DE 
VOLUNTARIAT  

EDITURA EDU TG. MURES  ACTIVITATI EDUCATIVE  

EDITURA CD PRESS BUCURESTI  ACTIVITATI EDUCATIVE  

ASOCIA IA MERCANTURIST GALA I  EDUCA IE TURISTIC   

FUNDA IA ”INIM  DE COPIL” GALA I  DEZVOLTARE COLAR  - 
PROGRAM ” COALA DUP  COAL ”  

SCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA” 
TECUCI, JUD, GALATI  

ACTIVITATI EDUCATIVE  

ASOCIATIA SUPORT MEDICAL ACTIV, 
GALATI  

EDUCATIE CULTURAL 
EDUCATIVA  

TRUPA DE TEATRU „ARLECHINO”, BUZAU  ACTIVITATI EDUCATIVE  

SCOALA GIMNAZIALA  „IOANA SLAVICI” 
SIBIU  

ACTIVITATI EDUCATIVE  

FUNDATIA IKON  ACTIVITATI EDUCATIVE  

FUNDATIA IMPREUNA GALATI  DEZVOLTARE SCOLARA  

CARREFOUR GALATI  CONCURS SCOLAR  

COLEGIUL „MIHAIL KOGALNICEANU” 
GALATI  

EDUCATIE ECOLOGICA  

SCOALA GIMNAZIALA „VLAICU VODA” 
BRAILA  

ACTIVITATI EDUCATIVE 
EXTRASCOLARE  

ASOCIATIA „POSITIVE LIFE” SIBIU  EDUCATIE CULTURAL EDUCATIVA  

EDITURA ESENTIAL MEDIA  ACTIVITATI EDUCATIVE  

SCOALA GIMNAZIALA „AUGUSTIN 
MAIOR” REGHIN  

CONCURS NATIONAL”S.O.S .TERRA”  

ASOCIATIA „DRUMETII MONTANE”  ACTIVITATI EDUCATIVE  

SCOALA POSTLICEALA INTELLECTUM 
GALATI  

ACTIVITATI EDUCATIVE  

SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI VODA”, 
LOC. MIHAI VITEAZU, JUD, CLUJ  

CONCURS EXPOZITIE – „PRIETENII 
PAMANTULUI”  

TEATRUL MUZICAL ‚NAE LEONARD” 
GALATI  

ACTIVITATI CULTURAL ARTISTICE  

TEATRUL DRAMATIC „FANI TARDINI” 
GALATI  

ACTIVITATI CULTURAL ARISTICE  

ASOCOATIA ENVIRON – BATEREL SI 
LUMEA NON-E  

EDUCATIE ECOLOGICA  
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EDITURA DIANA PITESTI, JUDETUL 
ARGES  

ACTIVITATI SI PROIECTE EDUCATIVE  

TYMBARK ROMANIA – SCOALA 
SIGURANTEI TEDI  

EDUCATIE RUTIERA  

ASOCIATIA SALVATI COPIII  ACTIVITATI EDUCATIVE  

SCOALA GIMNAZIALA VANATORI, JUD. 
GALATI  

CONCURS SCOLAR  

COLEGIUL NATIONAL „AL. I. CUZA”, 
GALATI  

ACTIVITATI EDUCATIVE  

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 
BOTOSANI  

CONCURS SCOLAR  

SCOALA GIMNAZIALA SAMARINESTI, 
JUD. GORJ  

CONCURS DE CREATIE  

ONG ASOCIATIA CULTURALA PENTRU 
TINERET „PUR SI SIMPLU”  

CONCURS CREATIE VOLUNTARIAT  

SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN 
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI – PROIECT „SEMN 
SPRE CARTE”  

ACTIVITATE DE VOLUNTARIAT  

COLEGIUL NATIONAL I.C.BRATIANU 
HATEG  

CONCURS DESENE SI CREATIE 
LITERARA  

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE 
INCLUZIVA STEFANESTI, JUD. ARGES  

CONCURS DESENE  

SCOALA GIMNAZIALA „GH. PATRASCU” 
BURUIENESTI, JUD. NEAMT  

CONCURS DESENE  

SCOALA GIMNAZIALA „SFANTUL 
VASILE” PLOIESTI  

CONCURS CREATII LITERARE  

COLEGIUL NATIONAL VOCATIONAL 
„NICOLAE TITULESCU” SLATINA, JUD. OLT  

CREATII LITERARE LIMBA ENGLEZA  

CNAIC GALATI  CREATII LITERARE LIMBA ENGLEZA 
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● Personalul şcolii: 
♦ de conducere:   - director; 
                            - director adjunct; 
♦ didactic: 
       ◙ educatoare (profesori înv mânt preşcolar): 4 
- titulari:  3 
- pensionari: 1  
- grad I: 2 
- definitivat: 1 
- debutant: 1 
        ◙ înv tori (profesori înv mânt primar): 23 
- titulari:  20 
- suplinitori calificati – 1 
- suplinitori necalificati – 1 
- pensionari: 1 
                  - definitivat – 3  
                  - gradul II – 4 
                  - gradul I – 13 
         - debutant - 3 
          ◙ profesori:  31 
- titulari: 22  
                  - definitivat - 1 
                  - gradul II – 4 
                  - gradul I – 17 
 - suplinitori: 7 

    - debutant - 5 
                       - gradul II – 2; 
- cadre didactice asociate: 2 
Num r de norme didactice: 49,00 
♦ didactic auxiliar :  
- 1 contabil sef 
- 1 secretar  
- 1 informatician 
- 1 norma de  bibliotecar 
- 1 administrator 
- 1 ingrijitoare Gradinita cu Program Normal nr.14 Galati 
♦ nedidactic: 
 -muncitori întretinere: - 1 
- 1 post paznic  
- 5 îngrijitoare Scoala Gimnaziala Nr.22 Galati 
Num r de norme didactic- auxiliar: 6 
 Num r de norme de personal nedidactic: 7  
◙ Num rul total posturi – 62,00  
◙ Nivelul de calificare: 
- educatoare  - 2 
- înv tori - 2 
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- studii universitare de lung  durat  – 37 
- institutul pedagogic de 3 ani (IP3) – 2 
- profesor masterand – 9 
- cu doctorat în specialitate  - 2 
 
e) Resurse materiale 
 Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desf şoar  într-un spa iu şcolar, 
dat în folosin  în anul 1972, format din 15 s li de clas , 1 laborator de fizic -chimie, 
1 laborator de biologie, 1 cabinet de informatic , 1 cabinet de muzic , bibliotec  cu 
sal  de lectur , chioşc alimentar, sal  de festivit i dotat  cu instala ie de sonorizare şi 
climatizare, sal  de sport cu vestiar, cabinet medical, 1 cabinet de logopedie şi 
consiliere psihologic , cabinet metodic, cancelarie şi birouri administrative.  
Şcoala este prev zut  cu ap  curent , canalizare, înc lzire central , iluminat natural şi 
artificial. 
S lile de clas  sunt dotate cu mobilier nou, modern, iar procesul de predare-înv are 
se desf şoar  prin folosirea unui bogat material didactic, a 60 de calculatoare, 10 
copiatoare, 19 videoproiectoare cu ecran, 20 flipchart, 18 imprimante, materiale 
didactice specifice laboratoarelor de fizic , chimie, biologie şi cabinetelor de 
specialitate. 
Şcoala este dotat  cu central  telefonic , fax, iar cancelaria, s lile de clas  şi birourile 
cu instala ii de climatizare. 
f) Sursele de finan are ale şcolii sunt: Consiliul Local Municipal, venituri 
extrabugetare realizate din  închirieri de spa ii, dona ii şi sponsoriz ri, precum şi 
sprijinul financiar primit prin dona ie de la Consiliul Reprezentativ al P rin ilor i 
Asocia ia de p rin i ”Dimitrie Cantemir”. 
 

VI .2. 2.  INFORMA II DE TIP CALITATIV 
 

● Ambian a din şcoal  
În şcoal  exist  o ambian  propice desf şur rii unei eficiente activit i instructiv-

educative. Exist  o atmosfer  de în elegere şi respect reciproc atât între director, 
director adjunct, personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic, între membrii 
corpului profesoral, cât şi între aceştia şi elevi, p rin i. St rile conflictuale sunt 
preîntâmpinate, iar conflictele latente sau, uneori, manifeste sunt mediate, solu ionate 
într-un mod pozitiv. 

● Mediul social de provenien  al elevilor Şcolii Gimnaziale nr. 22 
Mediu social este eterogen. La nivelul înv mântului preşcolar, primar şi gimnazial 
aproximativ  98% din elevi provin din mediul urban din circumscrip ia şcolii. 

Nivelul de calificare al p rin ilor respect , de asemenea, criteriul eterogenit ii, 
fiind atât de nivel mediu, cât şi superior. Majoritatea p rin ilor elevilor de la şcoala 
gimnazial  nr. 22 (aproximativ 78%) au studii profesionale şi liceale,  destul de pu ini 
(aproximativ 20%) studii superioare şi aproximativ 2% nu au absolvit nici o form  de 
înv mânt. 
Ocupa iile p rin ilor reflect  nivelul de calificare şi sunt variate : muncitori califica i 
şi necalifica i, angaja i în sectoare diverse (metalurgie, construc ii şi repara ii nave, 
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transporturi terestre şi pe ap , etc.), agen i de paz , poli işti, preo i, agricultori,  
patroni de firme, medici, economişti, jurişti, înv tori/profesori, asisten i sociali, etc. 

Interesul p rin ilor fa  de şcoal  este crescut în înv mântul preşcolar şi primar, 
dup  care la ciclul gimnazial, interesul manifestat (vizite la şcoal  în afara şedin elor 
cu p rin ii şi a situa iilor deosebite) se plaseaz  pe o curb  uşor descendent . 

● Calitatea activit ii corpului profesoral 
Cadrele didactice sunt bine preg tite din punct de vedere profesional, fapt 

constatat în urma inspec iilor frontale sau de specialitate, rezultatelor ob inute, 
interesul în ceea ce priveşte participarea la cursuri de perfec ionare. 

La Şcoala Gimnazial  nr. 22 exist  un relativ echilibru între personalul didactic cu 
experien  (30 – 40 de ani de predare) şi personalul didactic tân r şi foarte tân r (0 – 
6 ani de predare). Foarte mul i se încadreaz  în grupa de mijloc (10 – 30 de ani de 
predare). Se îmbin  în mod benefic tinere ea cu experien a. 

To i membrii corpului profesoral au studiile necesare cerute de postul/catedra pe 
care o ocup . În plus, 95% dintre  înv tori au studii universitare. Mai mul i colegi 
profesori au absolvit dou  facult i sau studii postuniversitare. 

● Modul de comunicare  
În general, comunicarea se realizeaz  bine. Ea se realizeaz  atât pe vertical  

(ascendent – descendent) cât şi pe orizontal . 
Se realizeaz  între: 
         Director – educatoare, înv tori, profesori; 

              Director – elevi (prin educatoare, înv tori, dirigin i sau direct); 
    Director - p rin i (prin  educatoare, înv tori, dirigin i sau direct). 

Directorul comunic  mesajul oral, prin e-mail  sau în scris. Nu se întoarce îns , decât 
par ial informa ia dinspre educatoare, înv tori, profesori, elevi spre director, pentru 
confirmarea recept rii mesajului. Receptorul nu ofer  deci managerului (emi tor) 
feed-back-ul necesar. 
Se realizeaz  comunicarea între director – director adjunct, între membrii Corpului 
profesoral, între elevi. 
Toate formele comunic rii se deruleaz  în mod formal, dar şi informal. 

Comunicarea decurge în limitele normalului şi al decen ei. 
Comunicarea cu p rin ii se realizeaz  prin şedin ele adun rilor generale ale 

p rin ilor pe clase şi ale Consiliului Reprezentativ al P rin ilor . 
Comunicarea Directorului şcolii cu reprezentan ii comunit ii locale este foarte 

bun . Se realizeaz  în ambele sensuri. 
● Calitatea managementului şi stilul de conducere  

Managementul unit ii şcolare se desf şoar   în colaborare cu membrii Consiliului de 
administra ie şi ai Consiliului profesoral. Cadrele didactice sunt organizate în comisii 
pe arii curriculare, fiecare arie având un responsabil. Responsabilii de arie curricular  
şi ai comisiilor de lucru întocmesc planul managerial al comisiei de care r spund. 

Calit ile şi abilit ile managerilor (director, directorul adjunct) de la Şcoala 
gimnazial  nr. 22 sunt: gândire logic , capacitate de conceptualizare, capacitate de 
diagnoz , capacitate de decizie, obiectivitate în perceperea şi judecarea altora, 
adaptabilitate, centrarea pe dezvoltarea celorlal i, capacitatea de a asculta şi de a lua 
în considerare şi alte p reri decât cele proprii, comunicare facil ,încurajarea 
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creativit ii,  atitudini pozitive, atribu ii delegate într-o pondere considerabil . Multe 
activit i se desf şoar  în cadrul echipei/echipelor (inclusiv la nivel managerial). 

Echipa managerial  de la Şcoala gimnazial  nr. 22,  promoveaz  un  stil de 
conducere democratic. În func ie de situa ie, acord  prioritate uneia dintre 
urm toarele variabile: cerin ele sarcinii, nevoile grupului, nevoile indivizilor. 

Membrii comisiei manageriale pornesc de la premisa c  ob inerea performan elor 
depinde de modul în care un manager reuşeşte s  influen eze comportamentul 
celorlal i membri ai corpului profesoral. De aceea pun un accent deosebit pe 
motivarea şi coordonarea acestora. 

Sunt folosite urm toarele instrumente manageriale: 
o       Regulamentul intern 
o       Fişa opera ionalizat  a postului 
o       Organigrama 
o        Fişa de asisten  
o       Fişa de evaluare 
o        Planul managerial 
 

VI .2. 3. CULTURA ORGANIZA IONAL  
 

 Se caracterizeaz  printr-un ansamblu de tr s turi având ca valori dominante 
cooperarea, munca în echip , respectul reciproc, ataşamentul fa  de copii, ataşament 
fa  de profesie, entuziasm şi dorin a de afirmare. 
Sunt îns  şi cazuri de elitism profesional, individualism, competi ie, rutin , 
conservatorism şi automul umire. 
Regulamentul  intern a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesa i şi 
prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea şi Func ionare a 
Unit ilor de Înv mânt Preuniversitar. În con inutul Regulamentului intern sunt 
cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului 
auxiliar şi a personalului nedidactic, accesul în unitate al persoanelor str ine (p rin i, 
parteneri, etc.).  În ceea ce priveşte climatul organiza ional, este un climat deschis, 
caracterizat prin dinamism şi angajare, rela iile dintre cadre fiind colegiale, de respect 
şi de sprijin reciproc. 
Directorul şcolii colaboreaz  bine cu tot personalul angajat al unit ii şcolare, ine 
seama de sugestiile acestora şi ia decizii cu privire la reducerea disfunc iilor 
semnalate în activitatea şcolii. Toate aceste aspecte se reflect  pozitiv în activitatea 
instructiv-educativ  şi în conduita cadrelor didactice. 
 

VI.2.4. ANALIZA PESTE 

Contextul politic, economic, social, tehnologic, ecologic 

 
Contextul politic 

a) Politicile educa ionale promovate de M.E.N. au menirea s  contribuie la 
dezvoltarea societ ii româneşti prin asigurarea cuprinderii fiec rui copil şi tân r de 
vârst  şcolar  într-o form  de înv mânt, prin dezvoltarea unor programe 
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educa ionale individualizate adresate adul ilor, prin dobândirea competen elor – cheie 
specifice economiei cunoaşterii şi societ ii informa ionale. 

Misiunea M.E.N.  este realizarea reformei sistemice, eficiente şi coerente care 
genereaz  valoarea ad ugat  a procesului educa ional în dezvoltarea personal  şi 
profesional  a fiec rui elev, student, viitor cet ean, în dezvoltarea durabil  a 
comunit ilor. 

Prioritatea demersurilor educa ionale urmeaz  s  se concentreze pe îmbun t irea 
actului educa ional din fiecare sal  de clas  sau de curs, laborator, sal  de sport. 
Elevii  trebuie s  devin  beneficiarii eforturilor umane şi financiare coordonate de 
institu iile abilitate şi responsabile. 

Obiectivele prioritare sunt: 
     Creşterea calit ii actului educa ional; 
     Dezvoltarea personal  a elevilor din perspectiva înv rii permanente; 
     Asigurarea preg tirii resurselor umane prin înv mântul preuniversitar şi prin 

înv area permanent ; 
     Dezvoltarea coeziunii sociale şi creşterea particip rii cet enilor la programele de 

dezvoltare economic  şi social  a comunit ii sociale; 
Politicile M.E.N. se vor centra pe urm toarele priorit i strategice: 

     Realizarea echit ii în educa ie ; 
     Asigurarea educa iei de baz  pentru to i cet enii; formarea competen elor-cheie; 
     Fundamentarea actului educa ional pe baza nevoilor de dezvoltare personal  şi 

profesional  a elevilor; 
     Creşterea calit ii proceselor de predare – înv are, a serviciilor educa ionale; 
     Asigurarea complementarit ii educa iei formale, nonformale şi informale; 

înv area permanent  ca dimensiune major  a politicii educa ionale; 
     Deschiderea sistemului educa ional şi de formare profesional  c tre societate, 

c tre mediul social, economic şi cultural; 
Priorit ile strategice se realizeaz  prin programe şi proiecte educa ionale: 

        Programul „Asigurarea educa iei de baz  pentru to i cet enii; formarea 
competen elor - cheie„ 

1.     Proiectul „Asigurarea educa iei de baz  prin educa ie formal ” 
2.     Proiectul „Formarea competen elor – cheie ale cet eniei democratice” 
3.     Proiectul „Extinderea înv rii informatizate.” 
        Programul „Fundamentarea ofertei educa ionale pe baza nevoilor de dezvoltare 

personal  a elevilor din perspectiva dezvolt rii durabile şi asigur rii coeziunii 
economice şi sociale  ” 

1.     Proiectul „Fundamentarea planului de şcolarizare şi restructurarea re elei 
şcolare”. 

2.     Proiectul „Modernizarea înv mântului profesional şi tehnic”. 
 

Strategia M.E.N. privind dezvoltarea înv mântului preuniversitar favorizeaz  
atingerea intelor noastre strategice. 

Aceast  strategie creeaz  cadrul necesar îmbun t irii activit ii didactice de la 
Şcoala Gimnazial  nr. 22, care are drept finalitate formarea unor tineri ce posed  
competen ele – cheie specifice unei societ i a cunoaşterii, unei societ i 
informa ionale şi democratice. 
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Elevilor de la Şcoala Gimnazial  nr. 22 le sunt formate competen e de baz  
(abilit i de comunicare, scriere, calcul matematic), competen e de operare pe 
calculator, de înv are a limbilor str ine (englez , francez , german ), le sunt formate 
competen ele – cheie ale cet eniei democratice şi motiva ia pentru participarea la 
via a social – politic , competen e de dezvoltare a unor stiluri eficiente de „a înv a 
cum s  înve i”, de a „înv a pentru a şti s  faci ” şi „a înv a permanent”. 
b) Guvernele din perioada 1992 – 2017 au gândit în moduri diferite Reforma în 
educa ie chiar dac  toate au acceptat-o ca „prioritate na ional ”. Cele mai severe 
impedimente în realizarea programelor de reform  sunt: subfinan area şi dezinteresul 
celor din sistem. De regul , reformele întâmpin  mare rezisten . 
c) Descentralizarea administrativ  r mâne, în mare m sur , un concept teoretic. 

Constat m totuşi, implicarea comunit ii locale (Prim rie, Consiliu local) în 
problematica finan rii şi cea a resurselor materiale. Subliniem şi faptul c  ne 
bucur m de independen  deplin , comunitatea local  sprijinindu-ne ini iativele 
manageriale. 

Reprezentan ii Consiliului local şi ai Prim riei în Consiliul de administra ie se 
manifest  ca parteneri eficace. 

Contextul economic 
a) Resurse economice existente. 
●  Fluviul Dun rea în partea sudic  a oraşului; 
        Roci de construc ii: nisip şi pietriş din albiile râurilor Siret şi Prut (numeroase 

balastiere) 
         Apele - râurilor Siret şi Prut  folosite  pentru iriga ii, surs  de peşte 

                - fluviului Dun rea – pentru amenajarea falezei, a şantierului naval,  a 
portului  pentru transport pasageri şi a portului  mineralier, etc.  

        Apele subterane (freatice) bogate ca debit şi aproape de suprafa  se utilizeaz  
pentru alimentarea cu ap  a popula iei 

        Solurile fertile – aluviale şi brun – roşcate – favorabile culturilor agricole 
(cereale, legume, pomi fructiferi) 

b) Situa ia economic  este într-o vizibil  transformare: desfiin area unor unit i 
industriale (ex. ISCL – care producea sârm , lan uri şi cuie, MEHID – care producea 
pompe hidraulice) şi restructurare – cu disponibiliz ri de personal: Combinatul 
Metall Steel. 

Unit i industriale viabile: Şantierul naval Damen, AFDJ, etc. Se dezvolt  I.M.M.-
uri pentru industrializarea c rnii , produse de patiserie, pâine, b uturi. 
c) Cel mai bine reprezentat  în municipiul Gala i, atât ca cifr  de afaceri cât şi ca 
num r de salaria i, este industria, iar ca ramuri industriale: industria constructoare de 
nave, urmat  de industria metalurgic .  Urmeaz   ca cifr  de afaceri, construc iile şi 
serviciile. 

Agricultura (produc ia agricol  şi creşterea vitelor). 
Majoritatea produc iei agricole este ob inut  în gospod riile individuale şi este 

destinat , în mare parte consumului propriu. 
Majoritatea agen ilor economici înregistra i în municipiul Gala i au ca obiect de 

activitate comer ul. În oraş se dezvolt  comer ul prin lan uri de magazine  
interna ionale (METRO, Carrefour, Billa, Lidl, etc.) şi de aceea pre urile practicate 
sunt  echilibrate. 
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Sectorul prest rilor de servicii nu este suficient dezvoltat. Agen ii economici care 
au ca obiect de activitate, prest ri de servicii sunt grupa i în urm toarele domenii de 
activitate: hoteluri şi restaurante, transporturi, turism, poşt  şi telecomunica ii, 
tranzac ii imobiliare, realizarea de produse software şi servicii informatice, ş.a. 

Contextul social 
În condi iile reculului metalurgiei, a num rului mare de societ i comerciale care 

nu au desf şurat activitate, a lipsei investi iilor de capital str in, şomajul a devenit un 
fenomen îngrijor tor, aproximativ 14% din totalul popula iei active sunt şomeri. 

Aceast  situa ie afecteaz  starea material  şi financiar  a locuitorilor municipiului 
Gala i. Num rul familiilor nevoiaşe a crescut în ultimii ani. S r cia şi excluziunea 
social  s-au accentuat dramatic.  

În situa ia în care societatea, jude ul şi comunitatea local  sunt marcate de 
transform ri şi bulvers ri în toate domeniile de activitate, sistemul de valori şi 
comportamentul adul ilor dar şi al tinerilor şi copiilor este perturbat. 

Educa ia este şi trebuie s  fie, din ce în ce mai pronun at, modalitatea de prevenire 
a unor comportamente marginale şi infrac ionale. 

Prin activit ile de parteneriat pe care şcolile le realizeaz  cu componente 
importante ale comunit ii locale se urm reşte diminuarea unor asemenea 
comportamente sau prevenirea lor. 

Şcoala gimnazial  nr. 22 are parteneriate cu Prim ria Gala i,  Centrul Jude ean de 
Asisten  Psihopedagogic ,  Inspectoratul Jude ean de Poli ie, Direc ia de S n tate 
Public , Asocia ia pentru Siguran a Comunitar  şi Antidrog etc. 

Contextul tehnologic 
În municipiul Gala i exist  televiziune prin cablu, exist  re ea de telefonie fix  şi 

mobil . Exist , de asemenea, mijloace moderne de comunicare, atât la nivelul 
institu iilor, societ ilor comerciale, de transport, turism, telecomunica ii, etc., cât şi 
la nivelul familiilor/persoanelor din municipiul  Gala i. Majoritatea familiilor 
g l ene au calculator şi acces la internet. 

Contextul ecologic 
Pe m sur  ce tehnologia se perfec ioneaz , stilul nostru de via  se schimb . 

Preocup rile în domeniul ecologic, din grija fa  de genera iile viitoare, au în vedere 
reducerea polu rii, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. 

Şcoala Gimnazial  nr. 22  nu afecteaz  prin activit ile ce se deruleaz  în cadrul 
s u, mediul. Dimpotriv , în cadrul institu iei noastre de înv mânt se realizeaz  
educa ia ecologic  şi se deruleaz  programe de îngrijire şi amenajare a spa iilor verzi, 
a parcului şcolii, de protejare a mediului, ş.a. 
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VI.2. 5. ANALIZA SWOT 

A. CURRICULUM  

PUNCTE TARI 
♦ Respectarea documentelor curriculare 
oficiale: planuri-cadru, programe şcolare, 
metodologii de aplicare a programelor, ghiduri 
şi standarde de evaluare. 
♦ Curriculum la decizia şcolii diversificat, care 
ine cont  de dorin ele elevilor, baza materiala 

şi încadrare ; 
♦ Surse informa ionale bogate : manuale, 
auxiliare didactice, bibliotec , internet, 
televiziune prin cablu, softuri educa ionale;  
♦ O bun  colaborare, pe domeniul curricular, 
între  înv tori  i profesori, mai ales pentru 
clasele ce termin ciclul primar în vederea 
integr rii cu u urin  a elevilor în ciclul 
secundar (co-teaching); 
♦ Oferta CDŞ a Şcolii satisface nevoile 
educa ionale ale elevilor şi constituie 
întotdeauna o activitate atractiv  pentru aceştia 
♦ Pregatirea suplimentar  a elevilor pentru 
Evalu rile  na ionale, olimpiade şi concursuri 
şcolare; 

PUNCTE SLABE 
♦ Lipsa preocup rii  în direc ia 
pred rii cunoştin elor prin 
introducerea softului educa ional; 
♦ Folosirea insuficient  a 
echipamentelor moderne; 
♦  Neimplicarea profesorilor în 
proiecte interna ionale şi de 
finan are; 
♦ Suprapunerea cerinelor, 
test rilor, ceea ce conduce la o 
distribuire inegal  a efortului 
elevilor; 
♦ Formarea deficitar a cadrelor 
didactice pentru lucrul cu elevi cu 
CES sau cu ADHD; lipsa PIP-
urilor la toate nivelurile 
curriculare; 
♦ Oferta şcolii nu satisface nevoile 
tuturor elevilor. 

OPORTUNIT I 
♦ Creşterea gradului de autonomie al şcolii pe 
probleme de CDŞ; 
♦ Oferta de formare şi perfec ionare; 
♦ Colaborarea cu CCD si Univ. “Dun rea de 
Jos” Gala i; 
♦ Oferta C.D. . vine în sprijinul amelior rii 
fenomenului de absenteism colar i contribuie 
la dezvoltarea unei motivaii  intrinseci pentru 
înv are; 
♦ Majoritatea p rin ilor colaboreaz  cu cadrele 
didactice în vederea procur rii de auxiliare 
aprobate de MEN;  
♦ Creşterea exigen ei p rin ilor fa  de 
serviciile pe care le ofer  şcoala, 
disponibilitatea acestora la colaborare. 

AMENIN RI 
♦ Supraaglomerarea programelor 
colare transform coala într-un 

mediu stresant, neatractiv pentru 
elevi; 
♦ Insuficient  diversificare şi 
adecvare a CDŞ-ului la cerin ele şi 
solicit rile elevilor poate sc dea 
motiva ia pentru înv are precum şi 
interesul pentru aceast  unitate de 
înv mânt;  
♦ Baza materiala insuficient  nu 
permite realizarea tuturor 
solicit rilor. Num rul calculatoa -
relor este insuficient; 
♦ Mul i elevi provin dintr-un 
mediu defavorizat; 
♦ Disponibilitate sc zut  a 
p rin ilor pentru problemele 
propriilor copii, refuz  colaborarea 
cu profesorul psiho-pedagog; 
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♦ Nu to i elevii au posibilitatea s -
şi procure auxiliare şcolare; 
♦ Existen a unor necorela ii între 
programele şcolare de la 
înv mântul primar cu cele de la 
înv mântul gimnazial; 

 

B.  RESURSE UMANE 
 

PUNCTE  TARI 
♦ Personal didactic calificat 100%; 
♦ Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul 
didactic I si II este de 80%; 
♦ Personal didactic auxiliar bine preg tit la 
toate compartimentele; 
♦ Personal nedidactic con tiincios si disciplinat; 
♦ Elevi dota i pentru activitatea de performan ; 
♦ Ponderea cadrelor didactice cu performane în 
activitatea didactic (olimpiade i concursuri 
colare) este de aproximativ 40 %; 

♦ Procent mare de elevi admii  în liceele de 
renume din ora; 
♦ Participarea cadrelor didactice la cursuri de 
formare pe o tematica divers ; 
♦ Cadrele didactice au abilit i în domeniul IT 
şi preocup ri pentru predarea lec iilor asistat  
pe calculator. 
♦ Rela iile interpersonale (profesor-elev, 
conducere, profesori-p rinti, profesori - 
profesori etc.) existente, favorizeaz  crearea 
unui climat educa ional deschis, stimulativ; 
♦ Exist  o bun  delimitare a responsabilit ilor 
cadrelor didactice precum şi o bun  coordonare 
a acestora; 
♦ Secretar  cu stagii de perfec ionare în  
domeniul activit ii de secretariat şi cunoştin e 
de operare PC; 

PUNCTE SLABE 
♦ Conservatorism în utilizarea 
metodelor activ-participative de 
predare-înv are-evaluare la ciclul 
gimnazial; 
♦ Valorificarea insuficient  a 
datelor ob inute în urma 
monitoriz rii şi controlului 
activit ii didactice; 
♦Management deficitar la nivelul 
unor responsabili de catedr ; 
♦ Slaba participare la cursuri de 
formare şi perfec ionare a unor 
cadre didactice, datorit  accesului 
la aceste 
cursuri prin achitarea unor taxe;  
♦ Slaba motivare a cadrelor 
didactice având în vedere salariile 
mici; 
♦ Cadre didactice cu norma 
didactic   la mai multe coli; 
♦ Lipsa de motivaie a unor elevi; 
♦ Superficialitatea unor cadre 
didactice suplinitoare; 

OPORTUNIT I 
♦ Legisla ia muncii permite angajarea de c tre 
şcoal  a personalului calificat pentru 
compartimentele deficitare; 
♦ P rin i care solicit  şi manifest  interes pentru 
o preg tire de calitate; 
♦ Num r mare de solicit ri de înmatriculare din 
alte circumscrip ii ale municipiului; 
♦ Alocarea unei sume importante de la bugetul 

AMENIN RI 
♦ Fluctua ia personalului didactic 
suplinitor; 
♦ Creşterea num rului de elevi 
proveni i din familii 
monoparentale sau din familii 
emigrate în rile UE; 
♦ Statutul social marginalizat al 
cadrelor didactice; 
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de stat pentru formarea continu  a cadrelor 
didactice; 
♦ Varietatea cursurilor de formare si 
perfec ionare organizate de CCD, ONG-uri, 
Universit i; 
♦ Intâlniri frecvente cadre didactice –p rin i; 
♦ Num rul de întâlniri i activit i comune ale 
cadrelor didactice, în afara orelor de curs, 
favorizeaz împ rt irea experienei, creterea 
coeziunii grupului, o comunicare mai bun. 
 

♦Sc derea motiva iei şi 
interesului pentru activit ile 
profesionale (colaborarea cu 
p rin ii, perfec ionarea, activit i 
extracurriculare, confec ionarea 
de material didactic, preg tirea cu 
profesionalism a lec iilor etc.); 
♦ Criza de timp a p rin ilor 
datorit  actualei situa ii 
economice reduce participarea 
familiei la via a şcolar , cu 
implica ii atât în rela ia profesor-
elev cât şi în performan a şcolar  
a elevilor; 
♦ Migrarea elevilor spre alte 
unit i şcolare. 

 

C.  RESURSE MARTERIALE  

PUNCTE TARI 
♦ Şcoala dispune de un local spa ios, amenajat 
cu toate utilit ile necesare; 
♦ Şcoala de ine autoriza ie de func ionare; 
♦ Baza material  bun  în continu  
modernizare; 
♦ Realizarea de venituri extrabugetare din 
închirieri de spa ii, dona ii şi sponsoriz ri; 
♦ Şcoala dispune de o baz  de mijloace de 
înv are bun , înnoit  permanent prin eforturi 
proprii, de manuale, auxiliare didactic; 
♦ Conectarea la Internet i la televiziune prin 
cablu; 
♦ Men inerea st rii de func ionare prin 
activit i de între inere şi repara ii periodice. 
♦ Existen a cabinetelor, laboratoarelor 
func ionale pentru anumite discipline: 
fizica, chimie, biologie informatica, 
matematica, precum şi cabinetele de logopedie 
şi consiliere şcolar ; 
♦ coala are bibliotec  modern  cu sal  de 
informare şi lectur ; 
♦ Tâmpl rie PVC- ceea ce asigur  protec ie 
termic  şi fonic ; 
 

PUNCTE SLABE 
♦ Lipsa unei eviden e si a unui 
control în vederea recuper rii 
pagubelor realizate de c tre elevi; 
♦ Unele cadre didactice nu îşi 
asum  responsabilitatea gestion rii 
şi între inerii bunurilor din sala de 
clas ; 
♦ Utilizarea incorect  a utilit ilor 
de c tre elevi; 
♦  Subfinan area unor investi ii de 
reparare şi reamenajare a spa iilor; 

♦ Spaiu insuficient pentru 
desf urarea activit ii într-un 
singur schimb ; 
♦ Num r insuficient de 
calculatoare la numrul elevilor din 
coal ; 

♦ Lipsa fondurilor pentru 
recompensarea activitilor de 
performan  ale elevilor i cadrelor 
didactice. 
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OPORTUNIT I 
♦ Descentralizarea finan rii şi autonomia 
institu ional  permit o gestionare mai eficient  
a fondurilor; 
♦ Sprijin din partea Consiliului Reprezentativ 
al P rin ilor pentru rezolvarea problemelor 
materiale curente;  
♦ Alocarea de c tre Prim rie a fondurilor 
financiare necesare în vederea asigur rii de 
condi ii materiale decente; 
♦ Programe na ionale de dot ri cu material 
didactic pentru laboratoare şi sala de sport şi 
cu carte şcolar  pentru bibliotec . 
♦ Parteneriate cu comunitatea local  (prim rie,  
p rin i), ONG-uri, asocia ii. 
♦ Existen a unor spa ii (sal  de sport, spa ii 
Comerciale, sal  de festivit i) ce pot fi 
închiriate în vederea ob inerii unor fonduri 
b neşti; 
♦ Stimularea personalului didactic în scopul 
elabor rii de proiecte cu finan are extern . 
♦ Posibilitatea antren rii elevilor şi p rin ilor 
în activit i productive şi de între inere a 
şcolii; 

AMENIN RI 
♦ Fluctua iile monedei na ionale în 
raport cu valutele de referin  
afecteaz  contractele de achizi ii pe 
termen mediu si lung; 
♦ Bugetul limitat al comunit ii 
locale fa  de nevoile şcolii; 
♦ Gradul sc zut de implicare al 
cadrelor didactice şi elevilor în 
p strarea resurselor şcolii; 

♦ Ritmul accelerat al schimbrilor 
tehnologice conduce la uzura 
moral  a echipamentelor existente; 
♦ Reducerea finanrii colii în 
ceea ce privete achizitionarea de 
material didactic, consumabile, 
reparaii capitale etc. 
♦ Degradarea spaiilor colare din 
cauza resurselor financiare limitate 
pentru întreinerea colii; 
♦ Lipsa fondurilor pentru 
amenajarea bazei sportive a colii. 

 

D.  RELA II COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT 

PUNCTE TARI 
♦ Colaborarea cu Prim ria, Poli ia 
municipiului, Poli ia sanitara, Inspectoratul 
Teritorial de Munc , Grupul de pompieri, 
Oficiu pentru protec ia consumatorului; 
♦ Implicarea activ  a reprezentantului 
prim riei  în problemele şi activit ile şcolii; 
♦ Colaborare cu Funda ia „Inima de Copil” pe 
diferite proiecte legate de „prevenirea 
abandonului colar”; 
♦ Colaborare bun  cu preo ii Bisericii „Sf. 
Ana”; 
♦ Rela ii de parteneriat  cu ONG-ul „Tinerii şi 
viitorul”; 
♦ Colaborare cu Teatrul Muzical „Nae 
Leonard” şi Teatrul Dramatic „Fani Tardini” şi 
cu Biblioteca jude ean  „V.A.Urechea”; 
♦ Rela ii de parteneriat cu Consiliul 
Reprezentativ al P rin ilor i Asocia ia de 

PUNCTE SLABE 
♦ Num r mic de proiecte de 
parteneriat cu şcoli din municipiu 
şi din ar ; 
♦ Inconsecven a în promovarea 
imaginii şcolii în comunitate; 

♦ Slabe leg turi de parteneriat cu 
firme private şi ONG-uri; 
♦ Pu ine activit i desf şurate în 
şcoal  care s  implice participarea 
p rin ilor de la ciclul gimnazial; 
♦Fluxul informa ional; 
♦  Leg turile cu firme i licee în 
vederea realizrii unei orient ri 
vocaionale adecvate sunt 
insuficiente i necoordonate. 
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p rin i ”Dimitrie Cantemir; 
♦ Organizarea de activitati extraşcolare şi 
extracurriculare atractive (excursii, vizion ri 
de spectacole, serb ri, ac iuni caritabile cu 
orfelinate, case de b trâni etc), care introduc 
elevii în mediu comunitar şi contribuie la 
socializarea lor; 
♦ Buna colaborare între director şi 
coordonatorul de programe educative; 
♦ Participare activ   la activit ile sportive la 
nivel local, regional şi na ional; 
OPORTUNIT I 
♦ Palet  larg  de oferte pentru proiectele de 
parteneriat; 
♦ Asisten  de specialitate în realizarea de 
proiecte de parteneriat; 
♦ Lobby din partea p rin ilor privind 
realiz rile şi performan ele şcolii; 
♦ Deschiderea spre colaborare a institu iilor şi 
organiza iilor din comunitatea local ; 
♦ Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 
institu ii de a veni in sprijinul şcolii 
(Prim rie, ONG, Biseric , Poli ie, institu ii 
culturale); 
♦Interesul liceelor de a-şi prezenta oferta 
Educa ional . 

AMENIN RI 
♦ Timpul limitat al p rin ilor 
conduce la o slab  implicare a 
acestora în via a şcolii; 
♦ Perceperea eronat  de c tre o 
parte a comunit ii a problematicii  
vaste din activitatea şcolii; 
♦ Lipsa motiva iei cadrelor 
didactice şi a elevilor. 
♦ Neimplicarea partenerilor 
comunitari în derularea unor 
proiecte de parteneriat; 
♦ Inadaptabilitatea copiilor la 
realit ile comunitare. 
 

 

NEVOI IDENTIFICATE: 
 Aflat  într-o comunitate eterogen  din punct de vedere socio - economic i cultural, 

coala trebuie s  ofere beneficiarilor direc i, un ansamblu de programe educative 
menite s  formeze  elevilor competen e cheie/de baz , în vederea unei bune orient ri 
profesionale i inser ii sociale. 

 coala trebuie s  se ,,deschid ," c tre comunitate, devenind un partener real pentru 
aceasta, având capacitatea de a se plia pe nevoile exprimate de beneficiari. 

 inând cont de mobilitatea for ei de munc , la nivel european, coala are misiunea 
de a le forma elevilor mentalit i deschise c tre comunicare, cooperare i toleran  
fa  de alte comunit i, etnii, categorii sociale, având ca punct de plecare contiin a 
propriei identit i culturale. 
 Personalul didactic este receptiv la schimb rile aduse de reforma în educa ie, dar nu 

îndeajuns de motivat i capabil de a- i adapta demersul didactic particularit ilor 
fiecarui elev. De aceea, se impune gsirea unor ci de eficientizare a activitii 
educative. 
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CAPITOLUL VII 

 STRATEGIA 

VII .1. INTE STRATEGICE 

1.    Reconsiderarea managementului la nivelul colii i al clasei în vederea 
dezvolt rii unui curriculum adecvat care s  permit  dezvoltarea competen elor 
lingvistice de comunicare şi argumentare, a competen elor şi abilit ilor 
antreprenoriale, a comportamentelor democratice, civice, pragmatice, corelat cu 
nevoile comunitare şi resursele existente; 
2.      Cre terea calit ii procesului instructiv educativ în spiritul educa iei  incluzive i 
a valorilor democra iei,   prin adoptarea strategiilor de personalizare a procesului 
instructiv educativ, prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o 
form  superioar  de şcolarizare.  
3.    Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigur rii 
mijloacelor necesare promov rii unui înv mânt modern, de calitate bazat pe 
modelare experimental  i generalizarea utiliz rii TIC în procesul instructiv educativ.  
4.      Cre terea prestigiului colii i dezvoltarea dimensiunii europene a acesteia prin 
valorificarea durabil  a patrimoniului cultural şi istoric al jude ului Gala i în cadrul   
proiectelor i parteneriatelor locale, na ionale i interna ionale. 
 

VII . 2. OP IUNI STRATEGICE 

 
inta strategic  

OP IUNEA STRATEGIC  
Op iunea 
cuurricular  

Op iunea 
financiar  a 
dot rilor 
materiale 

Op iunea 
investi iei în 
resursa uman  

Op iunea rela iilor 
comunitare 

1. 
Reconsiderarea 

managementului la 
nivelul colii i al 
clasei în vederea 
dezvolt rii unui 

curriculum adecvat 
care s  permit  

dezvoltarea 
competen elor 
lingvistice de 
comunicare şi 
argumentare, a 

competen elor şi 
abilit ilor 

antreprenoriale, a 
comportamentelor 

democratice, civice, 
pragmatice, corelat 

cu nevoile 
comunitare şi 

resursele existente; 
 

-Aplicare de 
chestionare 
elevilor şi 
p rin ilor; 
-Creşterea 

atractivit ii  si 
aplicabilit şii 
op ionalelor; 

-Eficientizarea 
procesului de 

predare-înv are 
prin utilizarea 

metodelor activ-
participative; 

 
-Activit i 

extracurriculare 
complementare. 
-valorificarea 
oportunit ilor 

oferite de paleta 
larg  de cursuri de 

formare. 

-Achizi ionarea 
materialelor 

necesare prev zute 
în programele 
disciplinelor 
op ionale; 

-Identificarea 
surselor de 
finan are; 
-Folosirea 
eficient  a 

dot rilor existente. 
-Consultarea 

cadrelor didactice 
în vederea 
complet rii 
materialului 

didactic. 

-Stimularea 
material  a 

cadrelor 
didactice care 

realizeaz  
discipline 

op ionale şi 
activit i 

extracurriculare 
de calitate; 

-perfec ionareea 
cadrelor 

didactice în 
problematica 

managementului 
clasei; 

-elaborarea de 
materiale şi 

ghiduri metodice 
în comisiile de 
specializare. 

 
 

-Extinderea 
parteneriatului cu 

p rin ii şi 
implicarea acestora 

în preg tirea şi 
desf şurarea 
activit ilor 

extracurriculare; 
-Extinderea 

parteneriatului cu 
institu ii şi ONG-

uri 
-Colaborarea cu 
Casa Corpului 
Didactic pentru 
participarea la 

cursuri de formare 
în specialitate şi 

metodica preg tirii 
specialit ii; 
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2. 
Cre terea calit ii 

procesului instructiv 
educativ în spiritul 

educa iei  incluzive i 
a valorilor 

democra iei,   prin 
adoptarea strategiilor 

de personalizare a 
procesului instructiv 
educativ, prevenirea 

eşecului şcolar şi 
includerea tuturor 

elevilor într-o form  
superioar  de 
şcolarizare. 

-Realizarea 
înv mântului 

diferen iat pentru 
asigurarea 

incluziuniicopiilor  
cu CES şi 

prevenirea eşecului 
şcolar ; 

-Eficientizarea 
procesului de 

predare-înv are 
prin utilizarea 

metodelor activ-
participative; 

- Valorificarea 
oportunit ilor 

oferite de paleta 
larg  de cursuri de 

formare; 
-Creştera aportului 

dişciplinelor 
op ionale le 

asigurarea preg tiri 
de baz  a elevilor ; 

-Realizarea de 
programe de 

preg tire 
suplimentar  a 

elevilor capabili de 
performan . 

-Folosirea 
eficient  a 

materialului 
didactic şi a 

mijloacelor  de 
înv mânt din 

dotare; 
- Asigurarea 

sumelor necesare 
pentru 

perfec ionare cu 
plata de la bugetul 

local; 
-Asigurarea 
fondurilor 

necesare pentru 
achizi ionarea de 
noi mijloace de 
înv mânt şi 

material didactic ; 
. 

-Motivarea şi 
stimularea 
material  a 

cadrelor 
didactice  ai 

c ror elevi ob in 
rezultate le 
competi iile 
na ionale. 

-Transmiterea c tre 
licee şi şcolile de 
arte şi meserii a 

fişei de 
caracterizare 

psihopedagogic   a 
absolven ilor ; 
-Activit i de 

parteneriat cu licee 
şi scoli de arte şi 

meserii în vederea 
cuprinderii tuturor 
absolven ilor clasei 

a VIII-a într-o 
form  de 

înv mânt 

3. 
Modernizarea şi 
dezvoltarea bazei 

materiale a şcolii în 
vederea asigur rii 

mijloacelor necesare 
promov rii unui 

înv mânt modern, 
de calitate bazat pe 

modelare 
experimental  i 

generalizarea 
utiliz rii TIC în 

procesul instructiv 
educativ. 

-Tematica orelor 
educative va 

cuprinde aspecte ce 
in de p strarea şi 
între inerea bazei 
materiale a şcolii; 

-Includerea în 
cadrul lec iilor a 

elementelor 
educative de 
p strare şi 

între inere a bazei 
materiale a şcolii ; 
-Realizarea unor 

investi ii în cadrul 
Programului 

Opera ional Regio, 
axa prioritar  

privind 
îmbun t irea 
infrastructurii 

sociale. 

-Proiecte de buget 
fundamentate care 

s  acopere 
cheltuielile de 
între inere şi 

repara ii; 
-Realizarea unei 
execu ii bugetare 

echilibrate; 
-procurarea de 

fonduri 
extrabugetare; 

-M rirea 
num rului de 
calculatoare 

pentru folosirea 
sistemului 
elecronic 

informatizat; 
 

-Realizarea 
programului de 

achizi ii de bunuri 
şi servicii  în 

-asumarea 
r spunderii 
personalului 

didactic privind 
p strarea 

patrimoniului 
şcolii; 

-Implicarea 
membrilor 

consiliului de 
administra ie în 

gestionarea 
bunurilor şi 
recuperarea 
pagubelor; 

-Instituirea unui 
premiu în bani 

pentru motivarea 
elevilor şi 
cadrelor 

didactice privind 
p strarea 
bunurilor 

materiale ale 

-Colaborarea cu 
comitetele de 

p rin i ale claselor; 
-Implicarea 
Consiliului 

Reprezentativ al 
P rin ilor în 

identificarea de noi 
surse de finan are. 
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condi iile legii; 
-Aplicarea 

prevederilor 
regulamentului 
şcolar pentru 
recuperarea 

pagubelor produse 
de elevi. 

şcolii. 

4. 
Cre terea prestigiului 

colii i dezvoltarea 
dimensiunii europene 

a acesteia prin 
valorificarea durabil  

a patrimoniului 
cultural şi istoric al 
jude ului Gala i în 

cadrul   proiectelor i 
parteneriatelor locale, 

na ionale i 
interna ionale. 

 

- Participarea  
activ  a elevilor la 

problemele şi 
decizile 

comunit ii în care 
tr iesc; 

-Facilitarea 
particip rii elevilor 

la programele 
na ionale şi 

europene pentru 
tineri 

- Informarea 
comunit ii locale 

prin întâlniri 
directe şi prin 

intermediul mass-
media local ; 
-Realizarea de 

parteneriate pentru 
desf şurarea de 

activit i culturale 
în comunitate. 

 

-Identificarea 
surselor de 
finan are; 
-Folosirea 
eficient  a 

dot rilor existente. 
-Asigurarea 

logisticii necesare 
pentru 

desf şurarea 
activit ilor. 

 

-Popularizarae 
prin mass-media 

a factorilor 
implica i în 

activit ile de 
parteneriat; 
-Motivarea 

participan ilor 
prin acordarea de 

premii. 

-Extinderea 
parteneriatelor cu 
institu ii şi ONG-

uri 
- Implicarea 

p rin ilor în ac iuni 
de promovare a  
activit ilor de 

cercetare ale şcolii; 
-Realizarea unor 

activit i 
extracurriculare în 

parteneriat cu 
Institu iile culturale 
muzeale din Gala i. 

 

 

 

VII .3. REZULTATE AŞTEPTATE 

 
A). CURRICULUM 

1. Preşcolarii de la gr dini a structur   a şcolii s  r mân  în  propor ie de peste 90%  în 
unitate la   ciclul primar şi gimnazial; 

2. Oferta de discipline op ionale s  satisfac  cerin ele elevilor şi p rin ilor în procent de 
peste 90%. 

3. Gama larg  de activit i extracurriculare s  ofere posibilitatea fiec rui elev s     
desf şoare cel pu in un tip de activitate în afara programului de şcoal . 
4.  Participarea a peste 40% din num rul de elevi de elevi ai şcolii la activit i legate  de 
tradi ii, obiceiuri specifice  zonei în care tr im . 
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B). RESURSE UMANE 
1.  Peste 80% din num rul cadrelor didactice vor folosi metode activ-participative şi 
diferen iate pe particularit i de vârst  şi individuale ale fiec rui elev, în procesul de 
predare-înv are; 
2. În propor ie de cel pu in 50% din num rul cadrelor didactice ale şcolii, vor efectua 
cel pu in un stagiu de formare în specialitate, metodica pred rii specialit ii sau de  
managementul  clasei. 
3. Cadrele didactice s  se implice în elaborarea i  accesarea proiectelor interna ionale  
cu focalizare pe Easmus +. 
4. Elevii şi cadrele didactice se vor implica în  dezvoltarea i diversificarea activit ilor 
din cadrul proiectului ini iat de unitatea noastr  colar  ” Valorificarea patrimoniului 
cultural al jude ului Gala i în activitatea colar  i extra colar ” 
(Organizarea de spectacole cu tematic  popular  -cântece, dansuri populare, obiceiuri; 
Editarea de bro uri, realizarea de pliante despre obiceiurile şi tradi iile locale). 

 

C). RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE 

1.  Spa iul şcolar func ional  la standarde ridicate de cur enie şi igien ; 
2.  Dotarea fiec rei s li de clas  cu mijloace de înv are moderne de ultim  genera ie: 

manuale digitale (tablete), table inteligente, etc. 
3.  Fonduri suplimentare ob inute prin proiecte finan ate în cadrul programelor na ionale 

sau interna ionale. 
4.   Cu fonduri de la Asocia ia de p rin i şi din sponsoriz ri se va dezvolta un punct de 

informare despre specificul cultural al Gala iului şi se va îmbog i colec ia de 
vestigii istorice din holul şcolii, prin amenajarea de noi spa ii de expunere şi 
securizarea acestora. 
 

D). RELA II COMUNITARE 
1.  Creşterea  cu 30÷40% a num rului de conven ii de parteneriat încheiate cu 
unit ile şcolare din municipiu şi jude ; 
2.  Încheierea a cel pu in 3 conven ii de parteneriat cu ONG-uri locale pentru 
derularea de proiecte pe diferite componente educa ionale. 
3.   Num rul activit ilor  cu teme de cercetare şi informare în parteneriat cu Direc ia 
Jude ean  de Cultur  Gala i,  Muzeul de istorie Gala i, Biblioteca V.A. Urechea, 
Centrul Cultural „Dun rea de Jos”, ş.a.,  s  creasc  cu 25%. 
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VII .4. PROGRAME PENTRU REALIZAREA MISIUNII PROIECTULUI 

 

Nr. 
Crt. 

Domeniul 
func ional 

Obiective propuse 2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

2021/ 
2022 

1.  CURRRICULUM  Realizarea şi aplicarea unui 
chestionar pentru cunoaşterea 
intereselor elevilor şi p rin ilor 
pentru disciplinele op ionale; 

     

Elaborarea programelor pentru 
disciplinele op ionale alese de 
elevi; 

     

Proiectarea activit ilor 
extracurriculare şi cuprinderea 
tuturor elevilor într-o form  de 
activitate nonformal . 

     

2.  RESURSE 
UMANE 

Participarea cadrelor didactice  
la programe de formare; 

     

Creşterea calit ii procesului 
de predare-înv are şi 
asigurarea educa iei de baz  
pentru to i elevii; 

     

Perfec ionarea cadrelor 
didactice privind 
managementul clasei; 

     

Implicarea cadrelor didactice 
în activit i de cercetare 
pedagogic  în vederea 
elabor rii de materiale 
metodice şi instrumente de 
activitate didactic  (fişe, teste); 

     

Perfec ionarea cadrelor 
didactice în utilizarea 
calculatorului şi creşterea 
num rului de lec ii în Sistemul 
Educa ional Informatizat. 

     

Implicarea cadrelor didacticeîn 
activit ile de cercetare a a 
tradi iilor şi obiceiurilor 
populare din jude ul Gala i 

     

3.  RESURSE 
MATERIALE ŞI 
FINANCIARE 

Asigurarea condi iilor 
materiale optime pentru 
desf şurarea procesului 
instructiv-educativ; 

     

Asigurarea finan rii pentru 
activit i de între inere şi 
dezvoltare a patrimoniului; 

     

Procurarea de fonduri 
extrabugetare pentru 
achizi ionarea de materiale şi 
pentru acordarea de stimulente 
materiale şi premii pentru 
performan e şcolare şi 
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didactice. 
Creşterea func ionalit ii 
platformei de gestionare a 
datelor  în format electronic; 

     

Gestionarea de c tre înv tori, 
dirigin i şi comitetele de 
p rin i ale claselor a 
patrimoniului din s lile de 
clas ; 

     

Identificarea de programe de 
finan are extern  şi scrierea de 
proiecte. 

     

4.  RELA II 
COMUNITARE 

Realizarea de proiecte de 
parteneriate cu gr dini ele din 
zona Micro 19 i Micro 20. 

     

Identificarea de noi programe 
de finan are pentru realizarea 
activit ilor cu ONG-ul 
„Tinerii si viitorul” i Funda ia 
”Inim  de Copil”. 

     

Înfiin area unui teatru de 
p puşi în parteneriat cu Teatrul 
“Gulliver”; 

     

Realizarea de campanii de 
strângere de fonduri în 
parteneriat cu Consiliul 
Reprezentativ al P rin ilor. 

     

- Realizarea de parteneriate cu 
Centrul Cultural „Dun rea de 
Jos”, Biblioteca V. A. 
Urechea, Muzeul de Istorie 
“Paul P lt nea”, Casa 
Colec iilor şi Casa “Cuza 
Vod ” din oraşul Gala i şi  
Muzeul Satului "Petru 
Caraman" situat în P durea 
Gârboavele 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjgalati.ro/index.php/noutati/3273-muzeul-de-istorie-galati
http://www.cjgalati.ro/index.php/noutati/3273-muzeul-de-istorie-galati
http://www.cjgalati.ro/index.php/component/content/article/147/3276-centrul-cultural-ddj-galati
http://www.cjgalati.ro/index.php/component/content/article/147/3276-centrul-cultural-ddj-galati
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VIII. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

VIII.1. PLAN OPERA IONAL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITU IONALA 

AN ŞCOLAR 2017-2018 

PROGRAMUL DE ÎMBUN T IRE A OFERTEI EDUCA IONALE A ŞCOLII 

TINT  STRATEGIC :       Reconsiderarea managementului la nivelul colii i al clasei în vederea dezvolt rii unui 
curriculum adecvat care s  permit  dezvoltarea competen elor lingvistice de comunicare şi argumentare, a 
competen elor şi abilit ilor antreprenoriale, a comportamentelor democratice, civice, pragmatice, corelat cu nevoile 
comunitare şi resursele existente 

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMAN  

BUGET ŞI SURSE 
DE FINAN ARE 

1.Aplicarea de chestionare 
p rin ilor şi elevilor referitoare 
la oferta de discipline op ionale 
din anul şcolar în curs şi 
propuneri pentru anul şcolar 
urm tor 

-realizarea unui 
CDŞ care s  in  
seama şi de 
propunerile 
elevilor şi 
p rin ilor. 

Oct - Nov 
2017 

- director adj. 
- înv tori 
- dirigin i 

-elevi 
-p rin i 
-cadre 
didactice 
-chestionare 

- cel pu in 4 
propuneri vor fi 
incluse în CDŞ 

-bugetul şcolii are 
asigurate sumele 
necesare pentru 
perfec ionare cu plata 
de la bugetul local. 

2.Prelucrearea datelor oferite 
de chestionare, prezentarea 
proiectului CDŞ în Consiliul 
profesoral, în şedin ele cu 
p rin ii şi în orele de dirigen ie 

-proiect CDŞ 
unanim apreciat 
de c tre elevi, 
p rin i şi  cadre 
didactice. 

Dec.2017 
–  
Ian. 2018 

-director  
-responsabil 
curriculum 
 

-baza de date 
-înv tori 
-dirigin i 

-proiectul CDŞ va 
fi aprobat cu peste 
90% din voturi 

 

3. Testarea op iunilor elevilor 
privind CDŞ 2018-2019 

-paleta larg  a 
disciplinelor 
op ionale ofer  
elevilor 
posibilitatea 
alegerii 
op ionalului 
dorit 

Mart. 2018 -director adj. 
-responsabil 
curriculum 
-înv tori 
-dirigin i 

-tabele 
nominale cu 
op iuni 

-to i elevii vor opta 
pentru minium un 
op ional din oferta 
CDŞ 

 



 38 

 

PROGRAMUL DE ASIGURARE A PREG TIRII DE BAZ  A ELEVILOR  ŞI DE CREŞTERE A PERFORMAN ELOR ŞCOLARE 
 
TINT  STRATEGIC :   Cre terea calit ții procesului instructiv educativ în spiritul educației  incluzive i a valorilor 
democrației,   prin adoptarea strategiilor de personalizare a procesului instructiv educativ, prevenirea eşecului şcolar şi 
includerea tuturor elevilor într- o form  superioar  de şcolarizare 

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMAN  

BUGET ŞI SURSE 
DE FINAN ARE 

1.Aplicarea diferen iat  a 
sarcinilor de lucru pentru elevii 
cu probleme în înv are, 
elaborarea şi realizarea 
planului de interven ie 
personalizat, precum şi a 
curriculum-ului adaptat. 

-promovarea 
real  a tuturor 
elevilor 

Sept. 2017 
- Iun 2018 

-director adj. 
-şefi comisii şi 
cadre metodice 

-elevi 
-p rin i 
-cadre 
didactice 

-sc derea cu 80% a 
num rului de 
corigen i 

 

2.Organizarea, planificarea şi 
realizarea preg tirii pentru 
performan  

- elevi foarte 
bine preg ti i, 
capabili s   
ob in  rezultate 
de performan  
la concursurile şi 
olimpiadele 
şcolare, inclusiv 
o calificare la 
faza na ional  

Sept. 2017 
- Iun. 2018 

-director adj. 
-şefi comisii şi 
cadre metodice 

-elevi 
-p rin i 
-cadre 
didactice 

-creşterea cu 25% a 
num rului de 
premii 

-performan e apreciate 
cu premii în bani din  
fondul de premiere. 

3. Identificarea cadrelor 
didactice care nu au participat 
la cursuri de perfec ionare în 
specialitate şi metodica 
pred rii. 

-existen a în 
colectiv de cadre 
didactice care nu 
au participat la 
perfec ionare în 
ultimii 5 ani 

Sept 2017 -director  
-responsabil cu 
formarea continua 

cadre 
didactice 

-50% dintre 
profesori opteaz  
pentru participarea 
la un curs de 
formare 

-bugetul şcolii are 
asigurate sumele 
necesare pentru 
perfec ionare cu plata 
de la bugetul local. 
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4.Informarea cadrelor didactice 
cu oferta de formare a CCD. 

-cadre didactice 
care îşi 
manifest  
interesul de  
participa la 
perfec ionare. 

Oct. 2017 -director  
-responsabil cu 
formarea continua 

Cadre 
didactice 

-50% dintre 
profesori 
îndeplinesc 
condi iile de  
participare la 
formare 

 

5..Participarea cadrelor 
didactice la activit i de 
formare continu  

-50% dintre 
profesori vor 
participa la un 
stagiu de 
formare în 
specialitate 

Ian.- Aug. 
2018 

-director 
-responsabil 
formare  
 

Cadre 
didactice 

-toate cadrele 
înscrise vor absolvi 
stagiul de formare 

- s-a încheiat un 
protocol de colaborare 
cu reprezentan ii SIP 
pentru cursuri de  
formare gratuite 
pentru membrii de 
sindicat , valabil cinci 
ani 

PROGRAMUL DE REPARA II ŞI ACHIZI II 

TINT  STRATEGIC :  Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigur rii mijloacelor necesare 
promov rii unui înv mânt modern, de calitate bazat pe modelare experimental  i generalizarea utiliz rii TIC în 
procesul instructiv educativ 

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABI

LI  

RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMAN  

BUGET ŞI SURSE DE 

FINAN ARE 

1.Gestionarea şi între inerea 
patrimoniului din clase 

-ambient şcolar 
igienic şi pl cut 

An colar 
2017-2018 

-înv tori 
-dirigin i 
-administrator 
patrimoniu 

-elevi 
-p rin i 
-personal 
administrativ 

-sc derea cu 50% a 
pagubelor realizate 
de c tre elevi 

-Consiliul Reprezentativ 
al P rin ilor 
-Asocia ia de p rin i 
”Dimitrie Cantemir” 

2.Achizi ionarea de 
calculatoare,  aparatur  
audio 

-creşterea calit ii 
actului didactic 

Sept.2017-
Aug.2018 

-director -calculatoare 
radiocasetofoane 

-creşterea cu 10% a 
num rului de 
calculatoare 

-venituri proprii 
-dona ii  
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PROGRAMUL DE INCLUDERE A ŞCOLII ÎN CIRCUITUL DE VALORI  LOCALE ,  NA IONALE,  EUROPENE 

INT  STRATEGIC : Cre terea prestigiului colii i dezvoltarea dimensiunii europene a acesteia prin valorificarea durabil  
a patrimoniului cultural şi istoric al jude ului Gala i în cadrul   proiectelor i parteneriatelor locale, naționale i 
internaționale 

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMAN  

BUGET ŞI SURSE 

DE FINAN ARE 

1. Dezvoltarea de 
rela ii de parteneriat cu 
institu ii din municipiu 

-integrarea 
activit ilor elevilor 
şi cadrelor didactice 
în via a spiritual  a 
municipalit ii 

 
An colar 
2017 - 2018 

-director adj. 
-consilier proiecte 
şi programe 
educative 

-elevi 
-p rin i  
-cadre didactice 

-creşterea cu 15% a 
num rului de 
proiecte de 
parteneriat 

Venituri 
extrabugetare 

3. Înlocuirea tâmpl riei cu 
tâmpl rie PVC şi geam 
termopan acolo unde este 
cazul 

-izolare termic  şi 
fonic  

Aug.2018 -director  -izolare fonic  -consiliul local 
 

4. Zugr virea s lilor de 
clas , a holurilor şi 
grupurilor sanitare  

-crearea de condi ii 
igienice în spa iul 
şcolar 

Aug.2018 -director -consiliul local 
-personal adm. 

-mediu ambiant 
igienic şi estetic 

-consiliul local 
 

5. Sal  de sport   realizat  pe 
fonduri locale sau europee, 
pe suprafaa de teren 
aferent  scolii. 

-spa iu pentru 
practicarea 
sportului  

Ian.-Sept. 
2018 

-director -consiliul local -creşterea 
suprafe ei utile cu 
3600 mp 

-consiliul local 
- Fond european 

6. Acoperirea cu o copertin  
a terenului de sport din curte 

-practicarea 
sportului în condi ii 
meteo nefavorabile 
 
 

Aug.2018 -director -consiliul local -50% din curtea 
şcolii acoperit  

-consiliul local 
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2. Popularizarea prin 
intermediul mass-
media a factorilor 
implica i în activit i de 
parteneriat 

-comunitatea face 
cunoştiin  cu 
realit ile şi 
preocup rile şcolii 

An colar 
2017-2018 

-director adj. 
-consilier proiecte 
şi programe 
educative 

-elevi 
-p rin i  
-cadre didactice 

-minimum o 
apari ie pe lun  în 
mass media local  

bugetul Consiliului 
Reprezentativ al 
P rin ilor 

3. Implicarea p rin ilor 
în ac iuni de promovare 
a imaginii şcolii, 
realizarea de serb ri, 
carnavaluri, tombole 

-dezvoltarea rela iei 
şcol -familie 

An colar 
2017-2018 

-director adj. 
-consilier proiecte 
şi programe 
educative 

-elevi 
-p rin i  
-cadre didactice 

-organizarea unor 
activit i lunare 

-bugetul Consiliului 
Reprezentativ al 
P rin ilor 

4. Realizarea unor 
rela ii de parteneriat cu 
alte unit i colare 
(gr dini e, coli 
gimnaziale, licee) 

- schimb util de 
cunoştin e şi 
experien  

An colar 
2017-2018 

 

-director 
-director adj. 
-consilier proiecte 
şi programe 
educative 

-elevi 
-p rin i  
-cadre didactice 

- 2 întâlniri sportive 
- un spectacol 
literar muzical 
- ob inerea de 
premii în 
competi iile 
sportive 

-bugetul Consiliului 
Reprezentativ al 
P rin ilor 

5. Popularizarea prin 
intermediul mass-
media a factorilor 
implica i în activit ile 
de cercetare  a 
tradi iilor şi 
obiceiurilor locale 

-comunitatea face 
cunoştiin  cu 
realit ile şi 
preocup rile şcolii 

An colar 
2017-2018 

-director adj. 
-consilier proiecte 
şi programe 
educative 
- profesorii şcolii 
- bibliotecar 

-elevi 
-p rin i  
-cadre didactice 

-minimum o 
apari ie pe luna în 
mass media local  

-bugetul Consiliului 
Reprezentativ al 
P rin ilor 
- dona ii i 
sponsoriz ri de la 
Asocia ia de p rin i 
”Dimitrie Cantemir” 

6. Implicarea p rin ilor 
în ac iuni de promovare 
a  activit ilor de 
cercetare ale şcolii; 
 

-dezvoltarea rela iei 
şcol -familie 

Febr. – 
Iunie 2018 

-director adj. 
-consilier proiecte 
şi programe 
educative 
-profesori  

-elevi 
-p rin i  
-cadre didactice 

-organizarea unor 
activit i lunare 

-bugetul Consiliului 
Reprezentativ al 
P rin ilor 
- dona ii i 
sponsoriz ri de la 
Asocia ia de p rin i 
”Dimitrie Cantemir” 

7. Organizarea de 
activit i specifice în 
cadrul Proiectului 
”Valorificarea 

-organizarea unor 
expozitii 
-sus inerea de 
spectacole 

Oct. 2017  - 
Iunie 2018 

-director 
-consilier proiecte 
şi programe 
educative 

-elevi 
-p rin i  
-cadre didactice 

- activitati stabilite 
în  calendarul 
proiectului  

-bugetul Consiliului 
Reprezentativ al 
P rin ilor 
-venituri proprii 
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patrimoniului cultural 
al jude ului Gala i în 
activit ile colare i 
extra colare” 

-organizarea unui 
simpozion 

 - dona ii i 
sponsoriz ri de la 
Asocia ia de p rin i 
”Dimitrie Cantemir” 

8. Realizarea de 
parteneriate  cu Centrul 
Cultural „Dun rea de 
Jos”,  biblioteca V. A. 
Urechea, Muzeul de 
istorie, Direc ia 
Jude ean  de Cultur  
Gala i, etc 

- schimb util de 
cunoştin e şi 
experien  

Conform 
calendarului  
2017-2018  

-director 
-consilier proiecte 
şi programe 
educative 
 

-elevi 
-p rin i  
-cadre didactice 

- organizarea de 
activit i culturale 
(serb ri, şez tori, 
expozi ii tematice 
de s rb torile de 
iarn  şi s rb torile 
pascale). 

-bugetul Consiliului 
Reprezentativ al 
P rin ilor 

 
 
 
 

VIII.2. ANEXE 
 
 Planul de şcolarizare 
 Proiectul (planul) de finan are 
 Planul managerial anual 
 Planuri de activit i ale catedrelor 
 Planul activit ilor extracurriculare 
 Planuri opera ionale la nivelul compartimentelor func ionale. 
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IX . MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 

1. MONITORIZAREA INTERN  
 

NR.  AC IUNEA RESPON

SABIL 

PARTENERI TERMEN ÎNREGIST RA 

REA 

REZULTATELOR 

INSTRUMENTE INDICATORI 

1. Elaborarea şi afişarea 
proiectului de 
dezvoltare institu ional   

Director -şefii comisiilor şi 
catedrelor; 
-comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea 
calit ii 

Sept 2017 -produsul final -fiş  de apreciere -criteriile de 
realizare a PDI 

2. Curriculum la Decizia 
Şcolii: proiectare şi 
aplicare 

Director 
adj. 

-şefii comisiilor şi 
catedrelor; 
 

Ian. 2018 -proiect CDŞ -fişe de evaluare -standardele de 
evaluare 

3. Înscrierea la cursuri de 
formare 

Director -responsabil de formare 
continu  

Pe parcursul 
anului colar 

-în baza de date a 
scolii 

-liste de prezen  
la cursuri. 

-num r de cadre 
didactice 
înscrise. 

4. Starea de 
func ionalitate a cl dirii  

Director -înv tori, dirigin i, 
elevi, personal 
administrativ 

-s pt mânal -registrul de 
eviden  a 
repara iilor 

-analize, rapoarte Volumul 
cheltuielilor 
pentru repara ii 
curente. 

5. Proiecte de parteneriat 
în derulare sau în 
preg tire 

Director 
adj. 

-responsabil cu proiecte 
şi programe 
educa ionale şi cadrele 
didactice 

-lunar -în baza de date a 
şcolii  

-analize, fişe de 
evaluare 

-num r proiecte 

6. Imaginea şcolii 
reflectat  în mass-
media 

Director 
adj. 

-responsabil cu 
promovarea imaginii 
şcolii 

-s pt mânal -în baza de date a 
scolii 

-situa ii statistice  
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2. MONITORIZARE EXTERN    -  Va fi realizat  de reprezentan ii ARACIP, ISJ  GALA I, MEN. 
 
3. EVALUARE INTERN  
 

NR.  AC IUNEA RESPONS

ABIL 

PARTENERI TERMEN ÎNREGISTAREA 

REZULTATELOR 

INSTRUMENTE INDICATORI 

1. Disciplinele op ionale 
realizate în urma 
chestion rii elevilor şi 
p rin ilor 

Director 
adjunct 

-comisia pentru 
asigurarea şi 
evaluarea calit ii , 
şefii comisiilor şi 
catedrelor 

-la finalul 
ac iunii 

-în baza de date a 
şcolii 

-chestionare, fişe 
de apreciere, fişe 
de analiz  a 
documentelor 

-descriptori de 
performan , num r 
persoane 
chestionate, num r 
discipline op ionale 
realizate 

2. Creşterea calit ii 
procesului de predare 
înv are reflectat  în 
rezultatele elevilor 

Director -comisia pentru 
asigurarea şi 
evaluarea calit ii , 
şefii comisiilor şi 
catedrelor 

-semestrial -în baza de date a 
şcolii 

-analize, statistici -num rul cadrelor 
didactice formate, 
num rul elevilor 
promova i, mediocri 
şi cu rezultate de 
performan  

3. Situa ia spa iilor de 
înv mânt şi a cl dirilor 
şcolare 

Director -comisia pentru 
asigurarea şi 
evaluarea calit ii  

-semestrial -în baza de date a 
şcolii 

-analize, rapoarte -creşterea/sc derea 
cheltuielilor de 
între inere 

4. Proiecte de parteneriat 
realizate 

Director -responsabil cu 
proiecte şi programe 
educa ionale. 

-semestrial -în baza de date a 
şcolii 

-analize -Num rul de 
proiecte de 
parteneriat aprobate 

5. Realiz ri ale şcolii 
reflectate în mass media 
local  şi na ional  

Director 
adjunct 

-responsabil cu 
promovarea şcolii 

-lunar -în baza de date a 
şcolii 

-statistici, 
rapoarte 

-num rul de apari ii 
pozitive în mass-
media 

 
4.EVALUAR E EXTERN  
 
Va fi realizat  de reprezentan ii  ARACIP, ISJ GALA I , MEN. 

 


