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VIZIUNEA ŞCOLII: 
 

"Împreună pentru o educație de calitate." 
 

 

 

 

 

VALORI PRINCIPII  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONALISM ȘI 

INTEGRITATE 

CALITATE 

ADAPTABILITATE 

COOPERARE  ȘI 

COMUNICARE 

ECHITATE 

Transparenţă şi răspundere publică 

Flexibilitate organizaţională şi informaţională 

Responsabilitate în concordanță cu misiunea profesiei 

şi standardele profesionale 

 

Educaţie incluzivă  
Promovarea interculturalităţii și respectarea diversităţii 

culturale Respectarea drepturilor şi libertăţilor copiilor, 

tinerilor şi adulţilor principiul respectări identității 

personale și culturale 

Cooperare interinstituţională la nivel local, regional, 

naţional şi internaţional 

 

Armonizarea obiectivelor şi strategiilor instituţionale şi 

a mentalităţilor şi atitudinilor comunităţii locale cu 

cerinţele şi rigorile cadrului național și european 

Prioritatea educaţiei centrate pe dezvoltarea 

competenţelor-cheie 

Descentralizare 

Dezvoltarea unei culturi a calităţii în toate domeniile şi la 

toate nivelurile structurale şi funcționale ale unităților de 

învățământ 
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MISIUNEA ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 1 JILAVA 
 

 

 Școala Gimnazială Nr. 1 Jilava își propune să ofere servicii educaţionale de calitate,  dând  

șansa  fiecărui elev să își desăvârşească calităţile native, să își şlefuiască personalitatea, sub 

îndrumarea şi cu ajutorul unor cadre didactice de înaltă ţinută profesională şi devotate actului 

educaţional.  

În unitatea noastră ne dorim un învăţământ compatibil cu sistemul educaţiei europene, bazat 

pe participare şi egalitate deplină, care să răspundă nevoilor diferite de învăţare ale elevilor şi 

diversităţii naturii umane. 

Misiunea școlii noastre este să formeze tineri adaptați unei societăți contemporane, în 

continuă schimbare, precum și  dezvoltarea aptitudinilor  și intereselor acestora prin promovarea 

spiritului democratic, a identității sociale și culturale, a toleranței și  a diversității în spațiul european. 

  

 

   

ȚINTE STRATEGICE 

 

 
 Prioritățile identificate , analizele realizate și contextul actual local, național și european  au 

stat la baza propunerii următoarele ținte strategice . Acestor ținte strategice le-au fost asociate 

obiective specifice. Prioritățile stabilite sunt în concordanță cu țintele elaborate de ISJ Ilfov. 

 

Ţinta 1 Promovarea la nivelul organizației școlare a unui leadership educațional adaptat 

provocărilor societății actuale în context european 

OS1 Compatibilizarea strategiilor unității de învățământ cu strategiile județene, ale MEC și cu 

politicile europene în domeniul educației; 

OS2 Optimizarea managementului calității în unitatea de învățământ prin realizarea și 

valorificarea proceselor ciclice de autoevaluare instituțională și de asigurare a calității; 

OS3  Dezvoltarea unui sistem managerial digitalizat în comunicare, administrarea 

documentelor , organizarea activității/orelor de curs etc. 
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Ținta 2 Susținerea implementării eficiente a curriculumului prin îmbunătățirea rezultatelor la 

învățătură și la evaluările/examenele naționale; 

OS1  Consilierea cadrelor didactice pentru asigurarea unui demers didactic interactive, 

inovativ, centrat pe competențe-cheie și pe nevoile beneficiarilor, adaptat învățării față în față 

și online; 

OS2   Optimizarea învățării și a rezultatelor școlare , prin crearea și valorificarea resurselor 

educaționale deschise (RED) , a noilor tehnologii; 

OS3     Asigurarea echității educației prin servicii educaționale de calitate, adaptate tuturor 

elevilor, inclusive celor din medii dezavantajate, cu deficiențe de învățare și cerințe 

educaționale speciale; 

OS4  Optimizarea pregătirii elevilor participanți la concursurile și olimpiadele școlare  prin 

activități specific; 

OS5  Optimizarea climatului școlar, a managementului clasei, metode inovative de predare, a 

siguranței, inclusive în mediul online 

OS6  Diversificarea ofertei educaționale prin CDS, activități educative școlare și extrașcolare, 

adaptate schimbărilor la nivelul societății și nevoilor beneficiarilor educației 

 
 

Ținta 3 – Facilitarea aplicării unor practici incluzive la nivelul comunităților educaționale, cu 

scopul prevenirii/reducerii timpurii a școlii și creșterii  participării școlare la nivelul comunei 

Jilava 

OS1  Implementarea Strategiei privind reducerea fenomenului absenteismului și părăsirii 

timpurii a școlii ; 

OS2  Optimizarea participării și a rezultatelor școlare , prin valorificarea diversității cultural, 

entice, lingvistice și a oportunităților oferite prin proiecte europene și parteneriate locale; 

OS3   Implementarea programului Școală după școală cu scopul asigurării dezvoltării 

competențelor-cheie , inclusive a competențelor de bază ( alfabetizare, competențe digitale , 

numerice etc. ) și a altor abilități de bază; 

 

 

Ținta 4 Dezvoltarea unei politici eficiente în domeniul resurselor umane , orientate spre 

domenii de impact și spre provocări ale societății în continuă schimbare 

OS1  Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice în vederea asigurării calității 

demersului didactic în mediul online și față în față; 

OS2    Facilitarea îmbunătățirii calității educației și deschiderii școlii spre valori europene , 

spre comunitate , prin valorificarea programelor de formare continuă și a mobilităților 
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Erasmus, în domenii precum : competențe cheie/transversale, educație incluzivă, interculturală 

, educație pentru democrație, educație ecologică, educație pentru sănătate, voluntariat, 

formare profesională etc; 

OS3   Implementarea unui mecanism de susținere a profesorilor debutanți și a celor aflați în 

curs de calificare, prin activități de mentorat și îndrumare ; 

OS4    Facilitarea unor programe de formare /schimburi de experiență adresate cadrelor 

didactice în parteneriat cu CCD Ilfov, CCD București, ONG-uri specializate etc   

 

Ținta 5  Modernizarea și gestionarea eficientă a patrimoniului și a resurselor financiare  

 

OS1 Dotarea cu echipamente și resurse digitale, în vederea optimizării demersului didactic în 

mediul online, prin valorificarea oportunităților de finanțare, oferite prin programele 

guvernamentale și europene ( POCU); 

OS2 Dezvoltarea bazei materiale prin valorificarea oportunităților de finanțare la nivel local, 

prin programe naționale  

OS3 Inițiere și derularea de parteneriate, având ca scop înființarea și dotarea cabinetului 

medical,  profesor de sprijin  și pentru consiliere psihopedagogică; 

OS4 Asigurarea unui mediu școlar sigur pentru participanții la actul educațional , prin 

amenajări cu echipamente specifice, inclusiv echipamente digitale necesare lecțiilor online, cu 

dotări și echipamente necesare elevilor cu CES. 

 

 
 
 

CONTEXT LEGISLATIV 
 

 Proiectul de dezvoltare instituțională este rezultatul unui proces de analiză a rezultatelor 

obținute în urma monitorizării și evaluării PDI-ului 2016-2020, dar și a neajunsurilor care au 

constituit un indicator important în definirea prezentei strategii.  

 Printre documentele care au stat la baza elaborării PdI s-au aflat: 

 

 

•Legea nr. 1/2011 - Legea educatiei nationale , cu completările ulterioare 

•Planul de dezvoltare instituțională al unității pentru perioada 2016-2020 

•Planurile manageriale pentru 2016/2020 

•Rapoartele privind starea învățământului în Școala Gimnazială Nr. 1 Jilava în perioada 2016/2020 

• Rapoartele realizate în urma inspecțșiilor tematice /generale/de specialitate din perioada 2016/2020 
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•Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/12.07.2005 privind 

asigurarea calităţii educaţie 

•Ordonanţă de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;  

•Legislația aferentă perioadei pandemice; 

 

 

 

 

I. DIAGNOZA MEDIULUI EDUCAȚIONAL 

 
 

I.1. ANALIZA COMUNITĂȚII JILAVA  

 
I1.A POZIȚIE GEOGRAFICĂ 

 

Situată pe șoseaua națională DN5 și calea ferată București–Giurgiu, comuna Jilava are 

coordonatele geografice: 44°19′58″ latitudine nordică și 26°4′41″ longitudine estică. Suprafața 

comunei este de 2830 ha, din care 330 ha sunt ocupate de vatra satului iar restul reprezintă teren 

arabil — 2026 ha și nearabil — 474 ha. 

 

 

I1.2 SCURT ISTORIC 

Comuna Jilava are o istorie milenară. Cercetările arheologice din în anul 1929 au scos la 

iveală importante vestigii care dovedesc existența unei locuiri umane în această zonă cu pe 2000 de 

ani e.v. (aparțin culturii de tip “Gumelnița B”).[9] 

Au fost descoperite și două morminte datând din sec III-IV pe care specialiștii le-au 

identificat ca aparținând dacilor liberi sau sarmaților[10] și unul din secolul al XI-lea, al unui călăreț 

cu cal care, judecând după inventar (un vârf de lance, o zăbală de fier), nu aparținea autohtonilor, ci 

unui peceneg.[11] 

Cel mai vechi document cunoscut până acum care atestă existența Jilavei a fost emis 

la București în iunie 1716 prin care „popa Radu de la Jilava vinde logofătului Matei Fărcășanu o casă 

cu loc și grădină”.  

Dintr-un alt document emis 6 ani mai târziu tot la București, și în care este pomenit același 

„popa Radu de la Jilava”, reiese că satul aparținea logofătului Constantin II. După aceste izvoare, 

satul Jilava a luat ființă în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714).   Inițial, satele 

Jilava și Mierlari erau așezate pe malurile Sabarului. Tot acolo se afla și o biserică ale cărei urme se 

mai vedeau încă înainte de cel de al Doilea Război Mondial. Tradiția spune că apele Sabarului s-au 

https://ro.wikipedia.org/wiki/DN5
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calea_ferat%C4%83_Bucure%C8%99ti%E2%80%93Giurgiu_Nord%E2%80%93Giurgiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cultura_Gumelni%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jilava,_Ilfov#cite_note-9
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dac
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sarma%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jilava,_Ilfov#cite_note-10
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jilava,_Ilfov#cite_note-11
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Br%C3%A2ncoveanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Sabar
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revărsat și au înecat satul, așa că locuitorii au fost nevoiți să se mute pe locurile mai înalte. Posibil că 

acest eveniment s-a petrecut la începutul secolului al XIX-lea, prin anii 1815-1831, când a fost 

ctitorită actuala biserică de la Jilava și s-au așezat în sat un mare număr de „ungureni” veniți 

din Ardeal. 

În momentul adoptării legii rurale din 14 august 1864, proprietara moșiei Jilava era Eufrosina 

Ghica, iar proprietarul moșiei Odăile-Mierlari era Costache Crețulescu. Din moșia Eufrosinei Ghica 

au fost expropriate 1438 pogoane și 22 prăjini, cu care au fost împroprietăriți 200 de țărani. Din 

moșia lui Costache Crețulescu au fost expropriate 837 pogoane și 23 prăjini cu care au fost 

împroprietăriți 101 săteni. 

Contopirea celor 3 sate a avut loc în urma Legii pentru organizarea comunelor rurale și urbane 

adoptată în 1864. În „Tabloul comunelor rurale din România la 1864” este menționată pentru prima 

dată comuna Jilava-Mierlari din plasa Sabar, județul Ilfov. Comuna este menționată și un an mai 

târziu ca fiind alcătuită din cătunele Jilava, Mierlari și Odăile, având în total 285 de case, două 

biserici și o populație de 328 de familii. „Jilava: sat în județul Ilfov, plasa Sabaru; formează comună 

cu cătunele Mierlari și Odăi; are 1640 locuitori; este stație a drumului de fier; aici se țin anual două 

bâlciuri- unul în Duminica Mare, celălalt pe 21 iulie”[12]. 

Comuna Jilava s-a format prin contopirea a trei sate: Jilava, Mierlari și Odăile. Satul Jilava, 

cel mai mare dintre cele trei era alcătuit la rândul său din patru cătune: Români, Ungureni, Sârbi și 

Țigănie. Din punct de vedere etnic, populația comunei cuprinde trei grupe: români, bulgari și romi. O 

parte a populației românești este băștinașă, în timp ce o altă parte este originară din Transilvania. 

Românii ardeleni au venit în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și în prima jumătate a secolului 

al XIX-lea. Bulgarii au venit în mai multe valuri: 1806-1812, 1828-1834 și 1876. Locuitorii romi 

sunt urmașii robilor care aparțineau marilor boieri stăpânitori ai acestor locuri.  

 

 
1.2 PREZENTAREA  ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 JILAVA 

 
 Pe şoseaua Bucureşti–Giurgiu, la km 11 de centrul capitalei, se înalţă un edificiu încântător al 

comunei Jilava, ce adăposteşte cea mai însemnată instituţie cultural – educativă a localităţii, Scoala 

Gimnaziala nr 1. Istoria acestei şcoli se confundă aproape cu istoria modernă a localităţii Jilava. 

Şcoala veche de 4 ani, construită în 1895 devine, „Şcoala elementară Jilava” după reforma 

învăţământului din 1948. 

 ,,Şcoala de 7 ani nr. 107” construită în 1953, devine „Şcoala de 8 ani nr. 107” în 1962. 

 Între anii 1963 – 1973 unitatea se numeşte „Liceul nr. 47 Jilava” cu profil teoretic, după 

desfiinţare devine „Scoala Gimnaziala nr. 123”. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ardeal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ilfov_(interbelic)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jilava,_Ilfov#cite_note-12
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
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 Din anul 1976 până în anul 1990, şcoala funcţionează ca ,,Şcoala cu clasele I – X nr. 123” 

curs zi şi seral. 

 De la 01.01.1999 poartă denumirea de „Scoala Gmnaziala nr 1 Jilava”, la decizia I.S.J. Ilfov. 

 

 
 

 

Organismul tutelar al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Jilava este I.S.J. Ilfov, subordonat Ministerului 

Educaţiei Nationale  şi Cercetării Stiintifice. Şcoala, parte integrantă a sistemului naţional al şcolii 

româneşti, urmăreşte idealul educaţional al şcolii româneşti ce constă în dezvoltarea liberă, integrală 

şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative. 

 Pentru realizarea idealului educaţional al şcolii româneşti, unităţile de învăţământ trebuie să 

asigure finalităţile învăţământului: 

- însuşirea cunoştiinţelor ştiinţifice, a valorilor naţionale şi individuale; 

- formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective, a abilităţilor practice; 

- asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii şi autinstruirii pe durata 

întregii vieţi; 

- educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al 

demnităţii şi toleranţei, al schimbului liber de opinii; 

- cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral – civice, a 

respectului pentru natură şi mediul înconjurător; 

- cultivarea dragostei faţă de ţară, de trecutul istoric şi faţă de tradiţiile poporului 

român. 
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Scoala Gimnaziala nr 1, Jilava cu forma de învăţământ ,,zi” cuprinde învăţământul primar şi 

secundar gimnazial, cu durata studiilor de 8 ani, este şcoală generală, proprietate de stat şi cu limbă 

de predare – limba română. 

Ca oricărei alte unităţi şcolare şi acesteia i-a fost stabilită o circumscripţie şcolară, revizuită 

odată cu întocmirea planului de şcolarizare şi reţea de către Ministerul Educaţiei Nationale  şi 

Cercetării Stiintifice, circumscripţie la delimitarea căreia s-a ţinut seama de distanţa de la locuinţelor 

elevilor până la şcoală, de spaţiul de şcolarizare al fiecărei unităţi şi de condiţiile locale. 

Activitatea acestei unităţi de învăţământ general obligatoriu, de stat, este organizată şi se 

desfăşoară pe baza prevederilor Constituţiei, Legii învăţământului, Legii privind statutul personalului 

didactic, Hotărârilor de guvern, actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei Nationale  şi 

Cercetării Stiintifice , precum şi ale I.S.J. Ilfov, în limita atribuţiunilor ce le revin. 

 

DATE DE CONTACT 

Școala Gimnazială Nr. 1 Jilava este situată în comuna Jilava, Șoseaua Giurgiului Nr. 266, 

Județul Ilfov, cod poștal 077120, Telefon: 0214570021, Fax: 0214570021, E-mail: 

scoala1jilava@yahoo.com, site web scoala1jilava@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scoala1jilava@yahoo.com
mailto:scoala1jilava@yahoo.com
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ORGANIGRAMA ȘCOLII  GIMNAZIALE NR. 1 JILAVA 
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DIAGNOZA MEDIULUI  INTERN ŞI EXTERN 

 

Raportul elevi/cadru didactic din România este foarte apropiat de media ţărilor din Uniunea 

Europeană, care este de 17,1.  

Abandonarea sistemului de învăţământ se datorează lipsei resurselor financiare, plecării 

părinţilor la muncă în străinătate, copiii rămânând nesupravegheaţi corespunzător. Pentru evitarea 

extinderii acestui fenomen, sunt necesare creşterea serviciilor de orientare şi consiliere şi elaborarea 

unor programe care să urmărească diminuarea şi prevenirea abandonului şcolar cu precădere în 

mediul rural, comunităţile etnice dezavantajate, zonele afectate de migrarea populaţiei. 

Părăsirea timpurie a şcolii de către elevi influenţează în mod negativ oportunităţile de învăţare, 

poziţia şi evoluţia lor viitoare în societate. Şansele de ocupare a unui loc de muncă de către cei care 

părăsesc şcoala de timpuriu sunt reduse din moment ce ei nu posedă competenţele de bază şi 

cunoştinţele necesare. Persistenţa acestui fenomen limitează capacitatea educaţiei şi formării 

profesionale iniţiale de a dezvolta, la nivelul tinerilor, bagajul de competenţe şi cunoştinţenecesar 

proceselor de învăţare pe tot parcursul vieţii. Pentru evitarea acestui fenomen sunt necesare 

următoarele: 

• Programe integrate pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a 

şcolii; 

• Activităţi de tip “ Şcoala după şcoală”, învăţarea asistată şi educaţie remedială. 

• Programe integrate şi oferte educaţionale pentru reintegrarea în sistemul de educaţie a celor 

care au părăsit şcoala timpuriu, inclusiv programe de tip “ A doua şansă în educaţie “; 

• Dezvoltarea de instrumente şi servicii integrate de informare , orientare, consiliere şi 

dezvoltare personală; 

 In tot acest timp, Ilfovul a fost regiunea cu care mai mare creştere a populaţiei, din toată 

Uniunea Europeană, în perioada 2004-2021, între regiunile cu o populaţie cuprinsă între 250.000 şi 

jumătate de milion de locuitori, potrivit datelor Eurostat. În această perioadă, populaţia judeţului 

Ilfov a crescut cu nu mai puţin de 50,3%, procent care îi asigură de departe primul loc în acest 

clasament.Potrivit statisticilor Eurostat, trendul va fi păstrat până la orizontul anului 2050. În acest 

interval de timp, creşterea populaţiei va fi de peste 50%, ceea ce va plasa regiunea Ilfov pe locul şase 

în clasamentul regiunilor cu cea mai mare creştere a populaţiei din Europa.Principalul motiv al 

creşterii populaţiei Ilfovului nu este neapărat natalitatea, ci mobilitatea populaţiei. Eurostat observă 

că principalul motiv al creşterii este faptul că în Ilfov se mută mai ales oamenii care părăsesc 
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Bucureştiul. Capitala României este pe primul loc în rândul celor mai depopulate regiuni cu peste un 

milion de locuitori. 

 De altfel, Ilfovul are cel mai mic procent din UE al populaţiei care îşi schimbă domiciliul în 

aceeaşi regiune. Din 100 de oameni cu vârste cuprinse între 30 şi 49 de ani care se mută în Ilfov, doar 

2,8% vin din aceeaşi regiune. 

  

Prioritati si politici ale MEN 

 

1. Asigurarea egalității de șanse și creșterea participarii la educație 

2. Dezvoltarea învățământului obligatoriu 

3. Descentralizarea și autonomia sistemului de învățământ preuniversitar 

4. Fundamentarea competitivității economice pe cercetare și inovare 

5. Modernizarea sistemului de educație din mediul rural 

6. Dezvoltarea educației permanente din perspectiva instituțională 

7. Corelarea sistemului de educație și a celui de cercetare, dezvoltare și inovare cu obiectivele și 

reperele europene 

8. Creșterea calității în educație și cercetare pentru formarea resurselor umane creative 

  

 Comisia Europeana propune concentrarea eforturilor cooperării europene în domeniul 

educaţiei şi formării profesionale asupra unui număr de patru obiective strategice: 

• realizarea în practică a învăţării de-a lungul vieţii şi a mobilităţii cursanţilor; 

• îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei ofertei de educaţie şi formare profesională şi a 

rezultatelor; 

• promovarea echităţii şi a cetăţeniei active; 

• stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de 

educaţie şi de formare profesională. 

 

În contextul cooperării cu comunitatea locală, națională si europeană, strategia școlii 

prevede optimizarea relatiilor comunitare in folosul beneficiarilor directi, dar si dezvoltarea 

dimensiunii europene a educatiei in vederea atingerii obiectivelor asumate de Romania prin Strategia 

Europa 2020. 

 

  

 



15 

 

Direcții de acțiune pentru România 2021-2022: 

 

➢ Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii (programe remediale, rute flexibile, 

căi alternative de educație, "a doua șansă", etc.), cu un accent special în mediul rural și 

populația de etnie romă;  

➢ Politici de incluziune și practici incluzive în învățământul preuniversitar; 

➢ Integrarea copiilor și tinerilor cu nevoi speciale de educație în sistemul de învățământ 

și facilitarea integrării acestora pe piața muncii;  

➢ Creșterea atractivității sistemului de educație și formare profesională (campanii de 

informare, orientare și consiliere, concursuri profesionale de competențe, oportunități 

de carieră), cu accent special pe tinerii din mediul rural și cei de etnie romă;  

➢ Sisteme de asigurare a calității în educație și formare profesională, în conformitate cu 

Cadrul European de Referință pentru Asigurarea Calității;  

➢ Îmbunătățirea competențelor și a sistemelor de formare a profesorilor, formatorilor, 

managerilor, personalului școlii, formatorilor şi a personalului de specialitate care îşi 

desfăşoară activitatea în sistemul de educaţie şi de formare profesională;  

➢ Dezvoltarea de conținut educațional, inclusiv în format digital, promovarea 

creativității și combaterea stereotipurilor în educație și formare profesională 

Pentru elaborarea planului managerial pentru anul şcolar 2021-2022 s-a realizat  analiza contextului 

general la sfârşitul anului şcolar 2020-2021, analiza P.E.S.T.E. 

  

ANALIZA P.E.S.T.E. 

 

Planul Managerial pentru anul şcolar 2021 – 2022 s-a elaborat pornind de la ANALIZA 

P.E.S.T.E. 

POLITIC 

 
• Aplicarea politicilor și strategiilor naționale și europene în domeniul educațional, 

respectiv a strategiilor sectoriale pentru educația și formarea profesională din 

România 

• Valorificarea strategiilor educaţionale cu rol în implementarea standardelor de calitate 

• Existența unei politici integratoare pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale 

• Colaborarea bună între Școala Gimnazială Jilava și UAT Jilava 
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ECONOMIC 

 
• Situarea instituției de învățământ în imediata vecinătate a unei pieţe de muncă 

ofertante datorită proximităţii cu Capitala şi a modului în care cele două entităţi 

administrative sunt poziţionate una în raport cu cealaltă 

• Poziţionarea Ilfovului ca un loc preferat pentru întreprinzători şi investitori datorită 

dinamicii mediului de afaceri, precum şi excelentei conectivități a judeţului 

• Diviziunea populației active demonstrează că agricultura și comertul, industria 

prelucratoare, sănătatea și serviciile sunt bine aspectate în contextul așezării 

geografice a județului și în economia dezvoltării acestuia. 

• Lipsa unei legislaţii motivante pentru agentul economic, astfel încât susținerea 

activităților educaționale să fie evidentă 

 

SOCIAL 

• Condiții sociale de nivel mediu 

• Cea mai mică rată a șomajului din țară 

• Finanțarea ,,per elev/copil” permite dezvoltarea bazei materiale și creșterea eficienței 

și calității demersului didactic 

• Existența programelor de sprijin social (Programul guvernamental naţional de 

rechizite şcolare, Rechizite pentru preșcolari și elevi - șanse egale la educație, 

Programul naţional EURO 200,  

• Economia de piaţă cu sincope în dezvoltare este  dublată în mică măsură de protecţia 

socială, aspect resimțit în calitatea educației 

• Fluctuatie sporita a populației care generează  mișcare în rândul elevilor 

• Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziţii diferite faţă 

de problematica educaţiei 

• Disparități educaționale și inechități existente în comunitățile sărace 

 

TEHNOLOGIC 
• Dotarea unităților de învățământ cu mijloace TIC se situează la un nivel bun ; 

Utilizarea noilor tehnologii ( manuale digitale și metode interactive de învățare – 

predare – evaluare, acces la Internet, platforme E-learning ș.a.); 

• Necesitatea procurării si integrării de soft-uri educaţionale care să vizeze procesul de 

predare – învăţare – evaluare – autoevaluare. 

 

 

ECOLOGIC 
• Școala respectă normele europene cu privire la protecția mediului 

• Școala și comunitatea acordă atenție sporită factorului ecologic 

• Educaţia ecologică constituie o componentă importantă a procesului educaţional 

desfăşurat în unitatea de învăţământ  
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RESURSE MATERIALE 

 

Situata pe Soseaua Internationala Bucuresti-Giurgiu, în centrul localității omonime, Școala 

Gimnaziala nr.1 Jilava este una din unitățile reprezentative ale învățământului ilfovean.  Școala 

dispune de 5 corpuri de cladire: 

-Corpul A, construit în anul 1965 și modernizat în anul 2008 (cancelaria profesorilor; 

secretariatul; birouri administrație; 8 săli de clasă; laborator de informatică; grupuri 

sanitare) 

-Corpul B, construit în anul 1910 și renovat în totalitate în anul 2008 (2 două săli de 

clasă; sala de festivităţi; cabinet de religie; grupuri sanitare) 

-Corpul C care adaposteste biblioteca școlară ( aflat în stare de degradare; 

-Corpul D în care se afla sala de sport. 

-Corpul E finalizat în anul 2021 ( 4 săli de clasă, centru de documentare și informare, 

cabinet medical, centru metodic). 

-O sală de educație fizică aflată în faza de construcție.  

Școala dispune de un teren de sport multifunctional. Este dotată cu laborator de informatică, 

cabinete școlare organizate pe arii curriculare, precum si de un centru de astronomie cu o dotare de 

specialitate.  

Utilităţi :              -     Energie electrică: corpurile A,B,C,D; Apă: corpurile A , B, E;Canalizare: 

corpurile A , B, E; Gaze: corpurile A,B,D, E; Internet: corpurile A,B , D, E 

Dotare:Tot mobilierul şcolar este  nou: bănci, scaune, catedre, cuiere; 1 televizor;13 

videoproiectoare cu 13 ecrane de proiectie; 10 laptopuri; laborator informatică dotat cu 25  

calculatoare; 2 imprimante; 6 multifuncţionale 

- Inapoi la cuprins 

 

 

 

CONDIŢII GENERALE DE FUNCŢIONARE 

 

Unitatea 

şcolară 1) 

Localitate Mediul 

de 

rezidenţă 

 

(Urban / 

Rural) 

Autorizaţie 

sanitară de 

funcţionare 

2021-20222) 

(DA/NU) 

Dacă s-a 

realizat 

evaluarea 

riscului la 

locul de 

muncă în 

şcoală 

(DA/NU) 

Amenajări pentru 

accesul persoanelor 

cu dizabilităţi  

Obs. 

Rampe de 

acces 

(DA/NU) 

Grupuri 

sanitare 

adapta 

(DA/N

U) 

Scoala 

Gimnaziala 

nr. 1 

Jilava Rural DA DA DA DA  
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RESURSE UMANE 

 

Structura managerială este alcătuită în principal din structura de management participativ, directorul 

şcolii, consiliul de administraţie; structura de execuţie este alcătuită din subdiviziunile organizatorice 

ale şcolii (comisii permanente, comisii comisii temporare, învăţători, profesori). 

 

 

PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE 

Director: profesor învățământ primar Velicu Florentina-Mihaela , vechime în învăţământ 26 ani, 

are norma de bază în unitatea de învăţământ unde este titular; modalitatea de numire în funcţie –

prin detașare în interesul învățământului.  

 

 

PERSONAL DIDACTIC  

 

An scolar Personal didactic 

titular 

primar gimnazial Suplinitori 

2016-2017 23 9 14 5 

2017-2018 23 9 7 7 

2018-2019 24 11 13 4 

2019-2020 25 11 14 5 

2020-2021 23 10 13 3 

 

 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 

An scolar Cu 

doctorat 

Gradul I Gradul II Cu 

definitivat 

  Fara 

definitivat 

Necalifica

t 

2016-2017 - 10 8 6 4 - 

2017-2018 - 12 10 5 3 - 

2018-2019 1 10 9 7 1 - 

2019-2020 - 12 9 7 1 1 

2020-2021 -   9 12 5 2 - 

 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

 

Total personal didactic auxiliar: 4 persoane 

Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări: 

 

Functie Nr 

persoane 

Nr. posturi Calificare  

DA/NU 

Secretar   1 1 DA 
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Administrator financiar 1 1 DA 

Administrator de patrimoniu 1 1 DA 

Informatician 1 0,5 DA 

 

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform normativelor în 

vigoare: 100 % 

 

 

PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV) 

 

Total personal nedidactic angajat: 3 persoane 

Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări: 

 

Functie Nr persoane  Nr. posturi 

INGRIJITOR 3 3 

 

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal nedidactic, conform normativelor în vigoare: 

85,31% 

 

 

 

ÎNCADRĂRI CADRE DIDACTICE: 

 

 

Total profesori încadrați în anul 2016-2017   28  Procent 

  Titulari 23 82.14% 

  Suplinitori 5 17.86% 

     

Ponderea pe grade didactice     

  Debutanți 4 14,28% 

  Definitivat 6 21,42% 

  Gradul II 8 28,57% 

  Gradul I 10 35,72% 

 Doctor - - 

 

 

 

Total profesori încadrați în anul 2017-2018   30  Procent 

  Titulari 23 76,66% 

  Suplinitori 7 23,34% 

     

Ponderea pe grade didactice     

  Debutanți      4 13,33 % 

  Definitivat 5 16,66 % 
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  Gradul II 9 30 % 

  Gradul I 12 40 % 

 Doctor - - 

 

 

Total profesori încadrați în anul 2018-2019   28  Procent 

  Titulari 24 85,71% 

  Suplinitori 4 14,28% 

     

Ponderea pe grade didactice     

  Debutanți 1 3,57% 

  Definitivat 7 25% 

  Gradul II 9 32,14% 

  Gradul I 10 35,71% 

 Doctor 1 3,57% 

 

 

 

 

 

 

Total profesori încadrați în anul 2019-2020   30  Procent 

  Titulari 25 83,33% 

  Suplinitori 5 16,66% 

     

Ponderea pe grade didactice     

  Debutanți 1 3,33% 

  Definitivat 7 23,33% 

  Gradul II 9 30%  

  Gradul I 12 40% 

 Necalificat 1 3,33% 

 

Total profesori încadrați în anul 2020-2021   28  Procent 

  Titulari 22 78,57% 

  Suplinitori 6 21,43% 

     

Ponderea pe grade didactice     

  Debutanți 2 7,14% 

  Definitivat 5 17,85% 

  Gradul II 12 42,85% 

  Gradul I 9 32,14% 

 Necalificat - - 

 

 



21 

 

 

Total profesori încadrați în anul 2019-2020   30  Procent 

  Titulari 25 83,33% 

  Suplinitori 5 16,66% 

     

Ponderea pe grade didactice     

  Debutanți 1 3,33% 

  Definitivat 7 23,33% 

  Gradul II 9 30%  

  Gradul I 12 40% 

 Necalificat 1 3,33% 

 

 

Total profesori încadrați în anul 2020-2021   28  Procent 

  Titulari 22 78,57% 

  Suplinitori 6 21,43% 

     

Ponderea pe grade didactice     

  Debutanți 2 7,14% 

  Definitivat 5 17,85% 

  Gradul II 12 42,85% 

  Gradul I 9 32,14% 

 Necalificat - - 

 

 

RESURSE FINANCIARE 

 

 Bugetul de venituri şi cheltuieli al şcolii se întocmeşte în conformitate cu instrucţiunile 

Ministerului Finanţelor şi se înaintează organului tutelar care finanţează şcoala.    

 Finanţarea Şcolii Gimnaziale  nr. 1 Jilava se asigură de la bugetul de stat şi bugetul local. 

Cheltuielile de întreţinere şi reparare a bazei didactico–materiale a şcolii se efectuează prin consiliul 

local al comunei Jilava. Directorul şi contabilul şcolii răspund de întocmirea corectă şi executarea în 

bune condiţii a bugetului de venituri. 

 Cu privire la bugetul local, finanţele comunei se administrează în condiţiile prevăzute de lege, 

conform principiului autonomiei locale.  

 Autorităţile locale au dreptul la resurse prorpii suficiente proporţional cu competenţele ce le 

revin potrivit legii, de care pot dispune în mod liber. Sursele repartizate instituţiilor de învăţământ 

depe raza comunei se folosesc potrivit destinaţiei şi eşalonării stabilite prin bugetul aprobat de 

Consiliul Local. 
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Legislaţia după care se face finanţare şcolii: 

 

❖ Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011  (art. 101- 111) 

❖ HG 1165 / 25.12.2013 privind stabilirea constului standard per elevi 

❖ HG 353/25.03.2021 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului 

standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin 

bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar 

❖ Ordin 5447/2020 - Regulamentul de organizare şi funcţionare  a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar 

❖ Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

❖ Legea contabilităţii, Nr. 82 din 24 decembrie 1991, actualizată 

❖ Legea finanţelor publice nr. 500/ 2002, actualizată 

❖ Legea finantelor publice locale , nr. 273 / 29 iunie 2006 

❖ Legea nr. 63/2011 - incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic 

auxiliar din invatamant 

❖ OUG  Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 

Finanţarea de bază a unei unităţi şcolare rezultă prin multiplicarea costului standard per elev 

cu coeficienţi specifici unităţii şcolare şi cu numărul de elevi şi se aprobă anual prin hotărâre a 

Guvernului.  Baza de calcul a fondurilor alocate unităţilor de învăţământ prin şi din bugetele locale, 

pentru finanţarea de bază, o constituie costul standard per elev/preşcolar.  

Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli 

asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat.  Finanţarea complementară se asigură din 

bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ 

preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru următoarele categorii de 

cheltuieli: 

a. investiţii, reparaţii capitale, consolidări; 

b. cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor; 

c. cheltuieli cu bursele elevilor; 

d. cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1); 

e. cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii; 

 

https://lege5.ro/Gratuit/ge3dkmzyga3a/legea-cadru-nr-153-2017-privind-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice?pid=200790506#p-200790506
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f. cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul 

preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit; 

g. cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare organizate în cadrul 

sistemului de învăţământ; 

h. cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul angajat, 

preşcolari şi elevi; 

i. gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

j. cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi 

formării profesionale. 

Finanţarea de bază şi finanţarea complementară se realizează pe baza contractului de 

management încheiat între directorul unităţii de învăţământ preuniversitar şi primarul 

localităţii/primarul de sector în a cărei rază teritorială se află unitatea de învăţământ, 

Finanţarea suplimentară se acordă ca sumă globală fixă din bugetul Ministerului Educaţiei şi  

Cercetării Ştiinţifice pentru premierea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu rezultate 

deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul performanţelorşcolare. 

Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pot obţine venituri proprii din activităţi 

specifice, conform legii, din donaţii, sponsorizări sau din alte surse legal constituite. Veniturile 

proprii nu diminuează finanţarea de bază, complementară sau suplimentară şi sunt utilizate conform 

deciziilor consiliului de administraţie. La sfârşitul anului bugetar, sumele necheltuite rămân în contul 

unităţii de învăţământ care le-a realizat şi se reportează pentru bugetul anual următor. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte anual, de către fiecare unitate de învăţământ 

preuniversitar, conform normelor metodologice de finanţare a învăţământului preuniversitar 

elaborate de MEN, se aprobă şi se execută conform legii.  

 

BUGET 2016-2021 

 

BUGET ANUL 2016 

BUGET LOCAL 

 

DENUMIRE 

INDICATOR 

BUGET INITIAL BUGET FINAL EXECUTIE 

31.12.2016 

 

Titlul I Cheltuieli de 

personal 

1.537.832 lei 1.381.800 lei 1.270.819 lei 

Titlul II Bunuri şi 

servicii 

384.939 lei 384.939 lei 214.568,92 lei 

Titlul IX Asistenţă 

socială 

 18.000 lei 17.989 lei 

TOTAL 1.922.771 lei 1.784.739 lei 1.503.376,92 lei 
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BUGET ANUL 2017 

BUGET LOCAL 

 

DENUMIRE 

INDICATOR 

BUGET INITIAL BUGET FINAL EXECUTIE 

31.12.2017 

 

Titlul I Cheltuieli de 

personal 

1.947.500 lei 1.562.000 lei 1.558.198 lei 

Titlul II Bunuri şi 

servicii 

222.800 lei 222.800 lei 63.473,58 lei 

Titlul IX Asistenţă 

socială 

85.000 85.000 lei 25.315 lei 

TOTAL 2.255.300 lei 1.869.800 lei 1.646.986,58 lei 

 

BUGET DE STAT 

 

DENUMIRE 

INDICATOR 

BUGET INITIAL BUGET FINAL EXECUTIE 

31.12.2017 

 

Titlul I Cheltuieli de 

personal 

4.750 lei 4.750 lei 4.601 lei 

TOTAL 4.750 lei 4.750 lei 4.601 lei 

 

BUGET ANUL 2018 

BUGET LOCAL 

DENUMIRE 

INDICATOR 

BUGET INITIAL BUGET FINAL EXECUTIE 

31.12.2018 

 

Titlul I Cheltuieli de 

personal 

32.000 lei 32.000 lei 13.939 lei 

Titlul II Bunuri şi 

servicii 

87.000 lei 115.000 lei 76.494,93 lei 

Titlul IX Asistenţă 

socială 

30.000 lei 30.000 lei 30.000 lei 

Burse 55.000 lei 77.000 lei 48.910 lei 

TOTAL 204.000 lei 254.000 lei 169.343,93 lei 

 

BUGET DE STAT 

 

DENUMIRE 

INDICATOR 

BUGET INITIAL BUGET FINAL EXECUTIE 

31.12.2018 

 

Titlul I Cheltuieli de 

personal 

2.271.791 lei 2.228.416 lei 1.744.845 lei 

TOTAL 2.271.791 lei 2.228.416 lei 1.744.845 lei 
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BUGET ANUL 2019 

BUGET LOCAL 

 

DENUMIRE 

INDICATOR 

BUGET INITIAL BUGET FINAL EXECUTIE 

31.12.2019 

 

Titlul II Bunuri şi 

servicii 

94.500 lei 75.000 lei 49.923,77 lei 

Titlul IX Asistenţă 

socială 

39.165 lei 40.665 lei 32.595 lei 

Burse 80.000 lei 130.000 lei 94.174 lei 

TOTAL 213.665 lei 245.665 lei 176.692,77 lei 

 

BUGET DE STAT 

 

DENUMIRE 

INDICATOR 

BUGET INITIAL BUGET FINAL EXECUTIE 

31.12.2019 

 

Titlul I Cheltuieli de 

personal 

2.981.822 lei 2.441.505 lei 2.441.505 lei 

Despăgubiri civile  473 lei 473 lei 

TOTAL 2.981.822 lei 2.441.978 lei 2.441.978 lei 

 

 

BUGET ANUL 2020 

BUGET LOCAL 

 

DENUMIRE 

INDICATOR 

BUGET INITIAL BUGET FINAL EXECUTIE 

31.12.2020 

 

Titlul II Bunuri şi 

servicii 

39.000 lei 36.000 lei 19.636 lei 

Titlul IX Asistenţă 

socială 

29.000 lei 40.500 lei 35.762 lei 

Burse 101.000 lei 101.000 lei 76.530 lei 

TOTAL 169.000 lei 177.500 lei 131.928 lei 

 

BUGET DE STAT 

 

DENUMIRE 

INDICATOR 

BUGET INITIAL BUGET FINAL EXECUTIE 

31.12.2020 

 

Titlul I Cheltuieli de 

personal 

3.182.734 lei 2.370.257 lei 2.323.881 lei 

Titlul II Bunuri şi 

servicii 

 44 lei 44 lei 

Despăgubiri civile  2.500 lei 102 lei 

TOTAL 3.182.734 lei 2.372.801 lei 2.324.027 lei 
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OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

 

 Obiectivele propuse în vederea îmbunătățirii ofertei educaționale în cadrul Școlii Gimnaziale 

nr.1 Jilava sunt : 

- abordarea în viziune inter-disciplinara/transdisciplinara a disciplinelor de învățământ din 

clasele I-VIII concomitent cu realizarea complementarității curricumului național/discipline de 

examen cu discipline opționale ; 

- formarea/abilitarea personalului didactic pentru revalorificarea metodelor clasic tradiționale pe 

fond problematizat și abordarea metodelor active de grup, optimizarea activității de predare și a 

practicilor de învățare și evaluare , cu accent pe cele folosite la cursurile online ; 

- dezvoltarea și modernizarea bazei didactico-materiale pentru fiecare disciplina cel puțin la 

nivelul mediu al baremului de notare stabilit de ME. 

- dezvoltarea în cadrul CDS a unor opționale dedicate utilizării calculatorului, formarea 

întregului personal în domeniul utilizării calculatorului.  

- valorificarea conținuturilor disciplinelor curriculum-ului național și al opționalelor, inclusiv a 

activităților extracurriculare pentru instituirea deplină a climatului de siguranță fizică și 

libertate spirituală a elevilor noștri educați pentru democrație, calitate, sănătate, 

interculturalitate, protecția mediului, protecția muncii și de asigurare a unui proces educațional 

de calitate ; 

- informarea permanentă a personalului și formarea-abilitarea unor echipe de profesori și elevi în 

aceste domenii vitale pentru prezent și viitor. 

 

 

CURRICULUMUL LA DECIZIA ȘCOLII 

  

Curriculumul la decizia şcolii reprezintă o componentă importantă a curriculum-ului, constând dintr-

un pachet de discipline oferite de şcoală spre studiu elevilor, care oferă identitate unităţii şcolare. 

CDS-urile la nivel de catedre au primit aprobarea inspectorilor de specialitate și au fost aplicate în 

anii școlari: 2016-2017;2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021 după cum urmează: 
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CDS 2016-2017 

 

NR.CR

T 

DENUMIRE CLASA 

1.  LITERATURA  PENTRU COPII IIIA 

2.  LITERATURA  PENTRU COPII IIIB 

3.  LITERATURA  PENTRU COPII IVA 

4.  LITERATURA  PENTRU COPII IVB 

5.  ECONOMIA FAMILIEI  V A 

6.  UNIVERSUL SI SISTEMUL SOLAR VB 

7.  UNIVERSUL SI SISTEMUL SOLAR VC 

8.  FILE DE ISTORIE LOCALA VIA 

9.  DECORATIUNI  INTERIOARE VI B 

10.  APA IZVORUL VIETII VIIA 

11.  FILE DE ISTORIE LOCALA VIIB 

12.  ISTORIA RECENTA VIIIA 

13.  MICUL  INFORMATICIAN VIII B 

 

CDS 2017-2018 

 

NR.CRT DENUMIRE CLASA 

1.  Calitatea produselor VA 

2.  File de istorie locala  VB 

3.  Incursiune in universul digital VI A  

4.  Peisaje geografice europene VI C 

5.  Capitalele lumii VII B 

6.  Istoria religiilor VII A 

7.  Bazele utilizarii calculatorului VIII A 

8.  Istoria recenta a Romaniei 

 

VIII B 

9.  Lectura ca abilitate de viata VIB 
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CDS 2018-2019 

 

Nr.crt. Denumire opţional ales Clasa 

      1. Calitatea produselor V A 

      2. Hazarde natural şi antropice V B 

      3. Peisaje geografice  europene VI A 

      4. Peisaje geografice  europene VI B 

      5. Lectura ca abilitate de viaţă VII A 

      6. Lectura ca abilitate de viaţă VII B 

      7. Lectura ca abilitate de viaţă VII C 

      8. Lectura ca abilitate de viaţă VIII A 

      9. Lectura ca abilitate de viaţă VIII B 

 

CDS 2019-2020 

 

Nr,crt. Denumire opţional ales Clasa 

      1. Hazarde natural şi antropice V A 

      2. Hazarde natural şi antropice V B 

      3. Hazarde natural şi antropice V C 

      4. Lectura ca abilitate de viaţă VI A 

      5. Casa viitorului- abilități tehnico -estetice VI B 

      6. Apprendre la francais par le chanson VII A 

      7. Capitalele lumii VII B 

      8. Lectura ca abilitate de viaţă VIII A 

9. Lectura ca abilitate de viaţă VIII B 

10.  Matematică distractivă  VIII C 

 

 

CDS 2020-2021 

 

Nr,crt. Denumire opţional ales Clasa 

      1. Matematica  distractivă V A 

      2. Lectura ca abilitate de viaţă V B 

      3. Lectura ca abilitate de viaţă VI A 

      4. Lectura ca abilitate de viaţă VI B 
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5. File de istorie locală VI C 

      6. Apa izvorul vieții VII A 

      7. Apa izvorul vieții VII B 

      8. La france en chanson VIII A 

9. Lectura ca abilitate de viaţă VIII B 

 

 

RELAŢIA CU COMUNITATEA 

Relaţia şcoală-părinţi 

          Sistemul organizational al scolii este un sistem deschis, cu o relatie interactiva cu mediul 

extern în scopul de a răspunde cerințelor și influențelor mediului extern, dar și pentru a căuta 

susținere în îndeplinirea obiectivelor educaționale. Părinții, agenții economici, angajati, autoritatatile 

locale, grupuri, retele informale, platforme educationale, forumuri de discutii unde profesorii 

activeaza si schimba opinii in vederea rezolvarii unor probleme comune,  reprezinta mediul extern al 

scolii.  

Suntem conștienți de nevoia unei reputații bune in fața părinților, angajaților și comunității locale, 

atât în prezent cât și în viitor. Părinţii/tutorii legali ai elevilor de la Scoala Gimnazială nr 1 Jilava 

colaborează cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale. 

Părinţii/tutorii legali iau legătura cu dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor. Majoritatea 

părinţilor asigură frecvenţa şcolară a copilului lor în învăţământul obligatoriu. Ei sprijină unitatea de 

învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională sau de integrare 

socială a absolvenţilor. De asemenea, părinţii sprijină dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor 

activităţi extraşcolare. 

               Părinţii/tutorii legali reprezintă interesele elevilor în Consiliul reprezentativ al părinţilor, în 

Consiliul de Administraţie, dar și în cadrul Asociației de părinți de la nivelul școlii. 

                În scopul unei comunicări mai eficiente, diriginţii şi părinţii/tutorii legali se întâlnesc 

periodic. După un orar prestabilit, fiecare diriginte alocă o oră pe săptămână, în afara programului 

şcolar, pentru audienţe cu părinţii. 

 

Colaborarea Şcolii Gimnaziale nr. 1 Jilava cu autorităţile locale, agenţii economici şi cu alte 

unităţi de învăţământ 

Conducerea Şcolii Gimnaziale nr. 1 Jilava promovează şi susţine parteneriatele cu alte 

instituţii. Aceste parteneriate vizează mai multe domenii, în funcţie de grupurile-ţintă. Aşadar, 

scopurile proiectelor iniţiate în şcoală sau de alte instituţii sunt: formarea continuă a cadrelor 
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didactice, orientarea profesională a tinerilor, formarea şi dezvoltarea educaţiei în domeniul protecţiei 

mediului, formarea şi dezvoltarea educaţiei pentru sănătate, dezvoltarea multiculturalităţii şi a 

dialogului cultural, completarea culturii generale a elevilor. 

Cadrele didactice participă la programele de formare continuă organizate de Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Ilfov, Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucuresti,  Casa Corpului Didactic, ,etc. 

De asemenea, în vederea realizării schimbului de experienţă profesorii participă la simpozioane 

naţionele sau internaţionale, la sesiuni de comunicări ştiinţifice . 

Parteneriatele cu Direcţia de Sănătate Publică Ilfov, Asociaţia Naţională Antidrog (ANA), 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov,  Crucea Rosie Ilfov,au urmărit iniţierea elevilor în domeniul 

protecţiei mediului sau al educaţiei pentru sănătate. 

Cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale nr. 1 Jilava se preocupă de conservarea, promovarea şi 

cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii 

şi a dialogului cultural.  

Prevenirea delicvenţei şi a traficului de fiinţe umane, prevenirea şi combaterea violenţei în 

mediul şcolar au fost temele întâlnirilor şi ale activităţilor organizate în parteneriat cu Postul Local de 

Poliţie, Directia Judeţeană de Asistenta Socială şi Ocrotirea Copilului Ifov. 

Deși școala își poate îmbunătăți performanțele prin eforturi proprii, mediul extern rămâne o 

influentă importantă asupra abilității școlii de a deveni mai bună.  

ASIGURAREA CALITĂȚII 

 

 În școală este constituita  Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, înființată prin 

decizie a directorului. C.E.A.C. este subordonatǎ direct Consiliului de Administraţie  

 Conform ordinului MEC nr. 4889/09.08.2006 şi a Legii 87/2006 din C.E.A.C. fac parte 3-

4 cadre didactice, un reprezentant al părinţilor, un reprezentant al sindicatului, un reprezentant al 

elevilor, un reprezentant al comunităţii locale, un reprezentant al minoritaţilor naţionale (dacǎ este 

cazul) şi un reprezentant al mediului de afaceri/partener social(dacǎ este cazul). 

Cadrele didactice care fac parte din C.E.A.C. sunt  alese prin vot secret de catre Consiliul 

Profesoral pentru o perioada de 2 ani, în conformitate cu criteriile stabilite de Consiliul de 

Administraţie: cel puţin gradul didactic II; competente digitale; calificativ F.B. pe ultimii trei ani, 

competenţe profesionale,intelectuale şi morale; bună reputaţie în şcoală şi comunitate;adept al muncii 

de calitate. 

Prin politica în domeniul calităţii urmărim satisfacerea cu responsabilitate a dorinţelor si 

aşteptărilor clienţilor noştri: elevi, agenţi economici, comunitatea locală, prin concentrarea eforturilor 
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în direcţia creşterii calităţii procesului didactic, dezvoltării culturii instituţionale şi manageriale 

responsabile şi pregătirii absolvenţilor la nivelul standardelor de pregătire profesională şi a 

necesităţilor mediului economico-social, în condiţiile respectării reglementărilor în vigoare, a 

folosirii optime a resurselor şi a motivării corpului profesoral. 

Ţelul nostru îl reprezintă performanţele pe care le obţin elevii şi absolvenţii noştrii, cât şi 

renumele nostru în învăţământul ilfovean. De aceea întreaga activitate aorganizaţiei noastre este 

bazată pe următoarele principii: 

• Managementul calităţii –sistemul de management al calităţii asigură calitatea programelor de 

învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă a acestora; 

• Responsabilităţile managementului-şcoala asigură un management eficace în ce priveşte 

calitatea şi dezvoltarea curriculum-ului / învăţării ; 

• Managementul resurselor -şcoala oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, oferindu-le sprijin; 

se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi calificat ; 

• Proiectare şi dezvoltare -şcoala este receptivă faţă de nevoile elevilor, agenţilor economici, 

comunităţii ; 

• Predare şi invăţare -şcoala oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină 

toţi elevii ; 

• Evaluarea şi certificarea învăţării -în cadrul şcolii se utilizează procese eficace de evaluare şi 

monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor ; 

• Măsurare şi analiză -performanţele şcolii sunt monitorizate , evaluate şi îmbunătăţite prin 

asigurarea calităţii şi autoevaluare ; 

• Feedback şi schimbare -procesul de autoevaluare a organizaţiei are drept scop planificarea 

îmbunătăţirilor ce urmează a fi implementate şi monitorizate . 

Prin politica adoptată în domeniul calităţii urmărim: 

• îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ; 

▪ dezvoltarea strategiilor de atragere a resurselor financiare extrabugetare; 

▪ îmbunătăţirea şi diversificarea bazei materiale, astfel încât să se creeze condiţii cât mai bune 

de studiu pentru profesori si pentru elevi; 

• creşterea motivaţiei cadrelor didactice prin îmbunătăţirea organizării muncii, 

• asigurarea surselor de informare actuale, stimularea materială şi perfecţionare continuă; 

• îmbunătăţirea relaţiilor cu reprezentanţii comunităţii locale din diferite domenii: economic, 

cultural, social, administrativ; 

• îmbunătăţirea comunicării între corpul profesoral şi elevi. 
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 Modul de realizare a idealului educaţional al şcolii româneşti de dezvoltare integrală 

armonioasă a elevului, se realizează printr-o varietate de metode şi procedee, printre care: 

examinarea orală şi scrisă a elevilor la toate disciplinele din planul de învăţământ; susţinerea de teze 

semestriale; teste periodice de verificare; cercuri pe discipline; lecţii deschise; asistenţe la ore; 

activitatea consiliului pedagogic; perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul metodic şi de 

specialitate. 

Orientarea şcolară şi profesională constituie o obligaţie a întregului personal didactic. 

În acest scop, cadrelor didactice le revin următoarele obligaţii: studierea personalităţii 

elevilor; organizarea unor activităţi instructiv – educative; informarea elevilor asupra principalelor 

domenii de activitate economică şi social – culturală; îndrumarea părinţilor asupra modului în care 

aceştia pot orienta copiii în alegerea profesiei. 

  

Atribuţiile şi responsabilităţile directorului 

 Deoarece şcoala cuprinde un efectiv de 454 elevi, în structura organizatorică este prevăzut 

numai postul de director şi nu există director adjunct. 

 Numirea directorului se face pe criterii de competenţă profesională şi managerială, de regulă, 

pe o perioadă de 4 (patru) ani, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei. 

 Directorul şcolii îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile conform regulamentului de 

organizare şi funcţionare al şcolii precum si conform fisei postului. 

 Directorul şcolii este preşedinte al consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie. 

Directorul reprezintă şcoala în relaţiile sale cu diferite organizaţii sau persoane. 

Consiliul profesoral 

 Întruneşte toate cadrele didactice, inclusiv directorul. Acesta se întruneşte în şedinţă ori de 

câte ori este nevoie, dar cel puţin odată pe semestru. 

Consiliul de administraţie 

 Consiliul de administraţie al unităţii şcolare are rol de decizie în domeniul administrativ, în 

conformitate cu Legea învăţământului ,Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului 

preuniversitar de stat și Metodologia-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie 

din unitatile de invatamant preuniversitar, fiind alcătuit din 9 membri. 

 

Activitatea personalului administrativ 

 Este reglementată prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi Regulamentul de organizare internă. 
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 Fişa postului reprezintă un document de formalizare a structurii organizatorice ce se 

îndeplineşte pentru fiecare persoană din unitate (de către directorul şcolii); este aprobată de Consiliul 

de Administraţie. 

 

Planul de învăţământ 

 Planul de învăţământ reprezintă un element foarte important emis de Ministerul Educaţiei 

Nationale şi Cercetării Stiintifice în funcţie de care se stabilesc obiectele de studiu, numărul de ore pe 

sătpămână pentru fiecare disciplină, necesarul de personal şi întocmirea orarului de funcţionare al 

şcolii. 

Structura de management şi de execuţie 

 

 Structura managerială este alcătuită în principal din structura de management participativ, 

directorul şcolii, consiliul de administraţie; structura de execuţie este alcătuită din subdiviziunile 

organizatorice ale şcolii (comisii permanente, comisii temporare, învăţători, profesori). 

 

PLANUL DE ȘCOLARIZARE: 

 

 

 

 

An școlar  Nr. elevi 

început an 

școlar 

Elevi rămasi 

la sfarsit an 

 școlar 

Elevi 

Promovati 

Promovabilitate 

2016-2017 528 515 494 95,92% 

2017-2018 510 512 501 97,95% 

2018-2019 497 487 477 97,94% 

2019-2020 492 468 458 97,86% 

2020-2021 452 445 433 97,30 
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Rezultate olimpiade şi proiecte educaţionale 

 

a) După cum s-a putut constata, în zona noastră a scazut populația școlară în anul 2015 - 2016 

realizând planul de școlarizare propus - 2 clase pentru  grupa pregatitoare.  

b) Datorită eforturilor cadrelor didactice, a conducerii instituţiei noastre, a colaborării strânse cu 

familiile elevilor, se poate constata că frecvenţa elevilor este bună .Cresterea numărului de absenţe 

comparativ cu anii precedenţi se datoreaza exclusiv plecarii multor  familii la munca in afara 

granitelor, fara a instiinta scoala.  

La sfarsitul anului scolar 2016-2017 au fost premiați de catre Administratia Locala, pentru rezultate 

deosebite la învățătură, un număr de 27 elevi.  

La sfarsitul anului scolar 2017-2018 au fost premiați de catre Administratia Locala, pentru rezultate 

deosebite la învățătură, un număr de 27 elevi. 

La sfarsitul anului scolar 2018-2019 au fost premiați de catre Administratia Locala, pentru rezultate 

deosebite la învățătură, un număr de 27 elevi. 

În anii școlari 2018-2019 ,2019-2020, 2020-2021 nu au fost acordate premii pentru rezultate 

deosebite la învățătură, ci  burse școlare de merit. 
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REZULTATE OBȚINUTE LA CONCURSURI: 

2016-2017 

NR. 

CR 

CONCURS PREMIUL Nr elevi 

1 GAZETA MATEMATICA 

FAZA II 

EXCELENT 2 

2 GAZETA MATEMATICA 

FAZA II 

M 3 

3 COMPER ROMANA FAZA II E 6 

4 COMPER ROMANA FAZA II II 1 

5 COMPER ROMANA FAZA II III 3 

6 LUMINA MATH II 1 

7 COMPER FAZA 

NATIONALA ROMANA 

I 3 

8 COMPER FAZA 

NATIONALA ROMANA 

II 1 

 

 

Nr.crt. Numele si 

prenumele elevului 

Clasa Disciplina Rezultate 

1. Toader V 

Alexandru Petru 

a VIIIaB  Etapa naţională „Impuls 

Perpetuum” 

Mentiune 

2. Toader V 

Alexandru Petru 

a VIIIaB  Etapa naţională  „Olimpiada 

Satelor”- Cluj Napoca 

Mentiune 

3 Buliga Andreea 

Nicoleta 

 Etapa judeţeană - Olimpiada 

de cultura civică 

Menţiune 

4 Barbu Denisa 

Muscalu Cătălina 

 Etapa judeţeană - Olimpiada 

de cultura civică 

Menţiune 

5 Popescu Maria a VI-a Etapa judeţeană - Olimpiada 

de lectură 

Premiul III 

6. Popescu Ioana  a VI a A Etapa judeţeană - Olimpiada 

de lectură 

Menţiune 

7. Culiţă Oana aVIIIa B Etapa judeţeană -  Olimpiada 

de engleză 

Menţiune 

8 Ion Alexandra 

Angelica 

aVIIIa B Etapa judeţeană -  Olimpiada 

de religie 

Premiul II 

 

2017-2018 

NR. 

CR 

CONCURS PREMIUL Nr elevi 

1 GAZETA MATEMATICA  I 1 

2 GAZETA MATEMATICA  II 2 

3 GAZETA MATEMATICA III 1 

4 GAZETA MATEMATICA M 1 
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5 COMPER ROM+MATE 

NATIONALA 

I 3 

6 COMPER MATE NATIONALA I 3 

7 COMPER MATE NATIONALA II 1 

8 LUMINA MATH NATIONALA I 1 

9 COMPER FAZA NATIONALA 

ROMANA 

I 3 

10 COMPER FAZA NATIONALA 

ROMANA 

III 1 

11 AUTOPORTRET LITERAR 

INTERJUD. 

I 1 

12 OLIMPIADA DE 

MATEMATICA JUD. 

p. maxim 1 

13 CONCURS ICOANE ,,SF. 

ANDREI” JUD. 

M 1 

14 OLIMPIADA DE MATE 

NATIONALA 

III 1 

15 OLIMPIADA DE MATE 

JUDETEANA 

22,5p 1 

16 FEST. INTERJUD. MAGIA 

DANSULUI 

II 1 

17 FEST. CONCURS EUROMUSIC 

INTERJUD 

III 1 

18 FEST. CONCURS EUROMUSIC 

INTERJUD 

M 1 

  

2017-2018 

 

Nr.crt. Numele si 

prenumele elevului 

Clasa Disciplina Rezultate 

1. Sîmbotin Andrei 

Iliana 

V B Etapa judeteană  „Olimpiada 

Satelor”-matematica 

Premiul II 

2. Lixandru Lavinia VII A Etapa judeteană  „Olimpiada 

Satelor”-matematica 

Premiul III 

3 Lixandru Lavinia și 

Tudorescu Cornelia 

VII A Etapa judeteană Concursul 

„Argument si valoare”-

matematică 

Premiul II 

4 Popescu Ioana VII A Etapa judeteană„Impuls 

Perpetuum” – fizică-chimie 

Premiul III 

5 Lixandru Lavinia VII A Etapa judeţeană - „Impuls 

Perpetuum”- fizica-chimie 

Menţiune 

6. Tudorescu Cornelia VII A Etapa judeţeană - Olimpiada de 

educație tehnologică 

 

 

 

Premiul I 

7. Dincă Gabriel VI C Concursul International ,,Unitate 

si diversitate în Uniunea 

Premiul I 
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Europeana " 

 

8 Neșu Mihaela VI C Concursul International ,,Unitate 

si diversitate în Uniunea 

Europeana " 

Premiul II 

 

9 Ivan Alexandru VI C Concursul International ,,Unitate 

si diversitate în Uniunea 

Europeana " 

Premiul II 

10 Popescu Andrei V B Etapa judeţeană Concursul 

National de Geografie Terra 

Mentiune 

11 Popescu Andrei V B Etapa judeţeană Concursul 

Interjudețean ,, Terra- de la 

poveste la realitateˮ 

Mentiune 

12 Popescu Andrei V B Etapa natională Concursul 

National de Geografie Terra 

 

Mentiune 

13 Ciochină Ioana-

Alessia 

V B Etapa judeţeană - Olimpiada de 

lectură 

Mentiune 

14 Ciochină Ioana-

Alessia 

V B Etapa judeţeană - Olimpiada de 

limba si literatura română 

Premiul III 

 

 

2018-2019 

2018- Concursul National Interdisciplinar “ARISTOTEL”: 10 locuri III și 4 mențiuni 

 

 

A) CONCURSURI JUDEȚENE: 

1. Trofeul Concursului Județean de Muzică Euterpe, ed. I, 25 mai 2019 pentru Tufănescu 

Gabriela-Alexandra( clasa a VII-a C) 

2. Premiul I la Concursul Județean de Muzică Euterpe , ed. I, 25 mai 2019, secțiunea muzică 

populară,pentru Grupul vocal Jilăveanca 

3. Premiul I Concursul Județean de Muzică Euterpe , ed. I, 25 mai 2019, secțiunea 

instrumentală pentru Năstase Petru(clasa a VI a B) 

4. Premiul I la Concursul Județean de Muzică Euterpe , ed. I, 25 mai 2019, secțiunea muzică 

populară,pentru solistul Lixandru Mario( clasa a IV-a A) 

5. Premiul I la Concursul Județean de Muzică Euterpe , ed. I, 25 mai 2019, secțiunea muzică 

populară,pentru solista  Constantin Diana-Gabriela( clasa a IV-a A) 

6. Premiul II la Concursul Județean de Muzică Euterpe , ed. I, 25 mai 2019, secțiunea muzică 

populară,pentru solista  Matei  Elena-Alexandra( clasa a IV-a A) 

7. Premiul I la Concursul Școlar de interpretare vocală și instrumentală, faza zonală, 18 mai 

2019, secțiunea muzică populară, pentru Ansamblul Jilăveanca 

8. Premiul I la Concursul Școlar de interpretare vocală și instrumentală, faza zonală, 18 mai 

2019, secțiunea instrumentală, muzică cultă, pentruNăstase Petru ( clasa a VI a B) 

9. Premiul III la Concursul Școlar de interpretare vocală și instrumentală, faza zonală, 18 

mai 2019, secțiunea pop internațional, pentruTufănescu Gabriela-Alexandra 

10. Premiul I la Concursul Național de Muzică , etapa județeană ( Ilfov), secțiunea muzică 

populară, 11 mai 2019, pentru Ansamblul Jilăveanca. 

11. Premiul I la Concursul Național de Muzică , etapa județeană ( Ilfov), secțiunea muzică 

ușoară internațională, 11 mai 2019, pentru Tufănescu Gabriela-Alexandra( clasa a VII a C) 
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12. Premiul I la Concursul Național de Muzică , etapa județeană ( Ilfov), secțiunea muzică 

instrumentală cultă, 11 mai 2019, pentru Năstase Petru( clasa a VI a B) 

13. Premiul III la Concursul Regional de muzică pentru copii Euromusic, editia a VII-a , 11 

mai 2019, secțiunea muzică populară pentru Grupul vocal Jilăveanca 

14. Premiul III la Concursul Regional de muzică pentru copii Euromusic, editia a VII-a , 11 

mai 2019, secțiunea muzică populară pentru solistul Lixandru Mario( clasa a IV-a A) 

15. Mențiune la  Concursul Regional de muzică pentru copii Euromusic, editia a VII-a , 11 mai 

2019, secțiunea pop internațional pentru Tufănescu Gabriela-Alexandra(clasa a VII-a C) 

16. Premiul II  la Concursul Regional de dans Zâmbete în pași de dans, Bragadiru, Ilfov, ed. a 

XI-a, 6 aprilie 2019, secțiunea dans popular pentru Ansamblul Jilăveanca. 

 

 

B) ALTE CONCURSURI ÎN DOMENIU 

1.Trofeul Festivalului Spic de grâu, București, ed. a II-a, 5 mai 2019, secțiunea muzică populară, 

pentru Grupul vocal Jilăveanca 

2.Premiul III la Festivalul Spic de grâu,București, ed. a II-a, 5 mai 2019, secțiunea muzică 

populară, pentru solista Matei Elena ( clasa a IV-a A) 

3.Premiul III la Festivalul Spic de grâu,București, ed. a II-a, 5 mai 2019, secțiunea muzică 

populară, pentru solistul Lixandru Mario ( clasa a IV-a A) 

4.Premiul III la Concursul Fest Talents Media Show, ed. I , 7 aprilie 2019, Bucuresti pentru 

Ansamblul Jilăveanca 

5.Trofeul Festivalului Național Primăvara vedetelor , ed. a II-a , 31 martie 2019,București, 

secțiunea grup vocal muzică populară pentru Grupul vocal Jilăveanca 

6.Premiul I la Festivalul Național Primăvara vedetelor , ed. a II-a , 31 martie 2019,București, 

secțiunea dansuri  populare pentruAnsamblul Jilăveanca 

7.Premiul II la Festivalul Național Primăvara vedetelor , ed. a II-a , 31 martie 2019,București, 

secțiunea grup vocal muzică ușoară pentru Grupul vocal Jilăveanca 

8.Premiul III la Festivalul Național Primăvara vedetelor , ed. a II-a , 31 martie 2019,București, 

secțiunea muzică populară pentru solistul Lixandru Mario ( clasa a IV-a A) 

9.Premiul III la Festivalul Național Primăvara vedetelor , ed. a II-a , 31 martie 2019,București, 

secțiunea muzică populară pentrusolistaMatei Elena ( clasa a IV-a A) 

10.Premiul II la Festivalul Național Hora de la Clinceni, Ilfov, ed. I, 12 octombrie 2019, 

secțiunea muzică populară, pentru Grupul vocal Jilăveanca 

11.Premiul III la Festivalul Național Hora de la Clinceni, Ilfov, ed. I, 12 octombrie 2019, 

secțiunea muzică populară, pentru solista Drăghici Mara-Alexandra ( clasa a IV-a A) 

12.Premiul II la Festivalul Național Hora de la Clinceni, Ilfov, ed. I, 12 octombrie 2019, 

secțiunea muzică populară, pentru solista Matei Elena-Alexandra ( clasa a IV-a A) 

13.Premiul II la Festivalul Național Hora de la Clinceni, Ilfov, ed. I, 12 octombrie 2019,  

secțiunea muzică populară, pentru solistul  Bogdan Antonio Petrișor ( clasa a IV-a A). 

  

Clasele de la învățământul primar au participat la: 

• Concursul  National  COMPER 

• Concursul  Formidabilii. 
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• Concursul Micul scolar: 2 elevi au ajuns la etapa națională ( cls. a II-a A și a III-a B) 

• Gazeta matematica:  Au participat 7 elevi de la clasa a IV a C, dintre care 2 au obținut locul 

I, câte unul locurile II și III și 3 mențiuni; 

• Proful  de mate: au participat 3 elevi de la clasa a  a IV-a C care au obținut 

următoarele punctaje: 93,25p; 84,25p; 91p;  

• Concursul Mate + 

Elevi calificati la etapa judeteana:26 de elevi de la clasele a III-a A și a III-a B. Aceștia au 

avut punctaje cuprinse între 98 p și 90 p. 

2020-2021 

Concursurile și olimpiadele au fost suspendate din cauza pandemiei. 

 

SITUAȚIA ABSENȚELOR ANUAL 

 

An școlar 
Nr.absente 

total 

Nr.absente 

motivate 

Nr.absente 

nemotivate 

2020-2021 17543 5736 11807 

2019/2020 13907 6780 7127 

2018-2019 15112 6049 9063 

2017-2018 13321 4937 8384 

2016-2017 12407 4463 7944 
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Rezultate la Examenul de  Evaluare Naţională 

 

An școlar Total 

elevi  

Elevi 

înscrişi 

Elevi 

promovaţi 

Nepromovati Promovabilitate 

2016-2017 52 44 36 8 81,81% 

2017-2018 53 44 31 13 70,45% 

2018-2019 48 44 34 10 77,27% 

2019-2020 60 60 36 24 60% 

2020-2021 42 42 29 13 69,04% 
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PROCENT DE PROMOVABILITATE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ  

 

Resurse umane, materiale şi condiţii de învăţare 

 

Pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic din învățământ trebuie luate măsuri în 

ceea ce priveşte actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi 

schimbările organizaţionale din mediul economic. 

Elaborarea unui program la nivel naţional care să includă măsuri la toate nivelurile : 

administrativ- managerial, al formării şi dezvoltării profesionale, al promovării, al condiţiilor şi 

relaţiilor de muncă, al profesionalizării carierei didactice. 

Pentru a beneficia de sisteme de educaţie şi formare de calitate, se impune modernizarea 

infrastructurii educaţionale şi de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente şcolare şi tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor (TIC).  
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Sunt necesare investiţii în resurse materiale şi umane pentru a transforma şcolile în adevărate 

centre comunitare de învăţare. 

În şcoală sunt încadrate următoarele categorii de personal: 

- personal didactic; 

- personal didactic auxiliar; 

- personal administrativ. 

 

 

 

 

 

  

Priorități naționale 

 

Conform documentului  „Priorităţi pe termen scurt şi mediu pentru învăţământul preuniversitar”, 

principalele domenii pe care se axează reforma învăţământului sunt următoarele: 

• Implementarea metodelor de învăţare centrată pe elev; 

• Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, instituţii şi ONG- uri; 

• Dezvoltarea curriculelor, inclusiv ale celor în dezvoltare locală; 

• Formarea continuă (metodica specifică); 

• Asigurarea calităţii în educaţie prin predare – învăţare şi chiar cercetare care să contribuie la 

dezvoltarea personală şi profesională a elevilor; 

• Asigurarea orientării profesionale şi consilierii pentru construirea carierei; 

• Utilizarea tehnicii de calcul (ITC) în predare;  

• Dezvoltarea sistemului informaţional 

• Asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă; 

• Oferirea de şanse egale în educaţie indiferent de naţionalitate, sex sau minoritate; 

• Dezvoltarea unor materiale didactice pentru formare diferenţiată; 

• Asigurarea condiţiilor pentru integrare europeană. 

  

 

Priorităti locale 

• Se reţin din analiza demografică, diversitatea etnică, gradul ridicat de urbanizare al regiunii, 

dar şi ponderea semnificativă a populaţiei rurale. 

• Apreciem că într-un mediu concurenţial tot mai pronunţat, unităţile şcolare vor trebui să pună 

accent pe calitate în formarea profesională, certificată prin inserţia socio-profesională a 

absolvenţilor. 
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• Creşterea numărului populaţiei cu vârsta de 60 de ani şi peste, apreciem că va conduce la 

sporirea nevoilor din domeniul asistenţei sociale şi medicale, învăţământul fiind chemat să 

răspundă prin oferta de formare la această realitate, atât prin planurile de şcolarizare cât şi 

prin curriculum adaptat. 

• Preponderenţa populaţiei feminine, inclusiv la categoria de vârstă 0-14 ani, apreciem că are 

implicaţii în structura ofertei de formare iniţială.  

•  Principalele constatări din analiza pieţei muncii indică o scădere a populaţiei active şi mai 

ales a populaţiei ocupate (în mod deosebit în cazul femeilor).  

• Structura populaţiei ocupate pe grupe de vârstă şi nivele de instruire arată nevoia că atât 

şcoala, cât şi factorii responsabili trebuie să acţioneze pentru crearea condiţiilor şi a 

motivaţiei în deplină egalitate a şanselor pentru continuarea studiilor de către absolvenţii de 

gimnaziu şi diminuarea în acest fel a procentului de populaţie ocupată cu nivel de pregătire 

gimnazial 

 

Cultura organizaţională 

 

Valorile dominante sunt: cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de 

copii,respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, creativitate, entuziasm, 

dorinţa de afirmare, deşi se întâlnesc şi situaţii de conservatorism, automulţumire şi rutină. 

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

reciproc. 

 

ANALIZA SWOT 
 

A. CURRICULUM 

              PUNCTE  TARI        PUNCTE  SLABE 

 ❖ Comunicări eficiente tuturor membrilor 

comunităţii educative,autorităţi, organizaţii, 

agenţi economici. 

❖ Existenţa programelor pentru CDS  elaborate 

de cadrele şcolii şi   a bibliografiei aferente.  

❖ Pentru fiecare nivel de şcolarizare există 

material curricular corespunzător (planuri de 

învăţământ şi programe şcolare, auxiliare 

curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri 

de aplicare, culegeri de probleme, 

îndrumătoare, softuri educaţionale;  

❖ O bună colaborare între învăţători şi 

❖ Cantitatea prea mare de informaţii 

prezentate expozitiv, neatractiv 

❖ Orarul foarte încărcat al elevilor 

❖ Lipsa unor cursuri de informatică 

❖ Neaplicarea consecventă a regulamentului 

şcolar 

❖ Inexistenta unor programe individualizate 

pentru elevii cu nevoi speciale 

❖ Lipsa functionarii bibliotecii şcolare 

❖ Insuficienta utilizare a materialelor 

didactice, a tehnicii informaţionale şi a 

metodelor active în demersul didactic;  
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profesori, mai ales pentru clasele ce termină 

ciclul primar şi integrarea cu uşurinţă a elevilor 

în ciclul secundar;  

❖ Pregătire suplimentară pentru Evaluarea   

naţională, olimpiade şi concursuri şcolare 

     Rezultate foarte bune la olimpiada de 

, matematică , engleza, fizica- chimie, religie 

precum si concursuri sportive nationale si 

international. 

❖ Managmentul educaţional modern 

bazat pe competenţa profesională, o bună 

colaborare director - consiliul de 

administraţie - cadre didactice. 

❖ Se aplică o gamă variată de strategii 

de predare pentru a veni în întâmpinarea 

   nevoilor individuale de formare. 

❖ Profesorii dovedesc o bună cunoaştere a 

curriculumului şi îşi adaptează strategiile de 

predare învăţare în funcţie de standardele 

depregătire profesională, nevoile elevilor, 

rezultatele la testele iniţiale şi de progresul 

elevilor. 

❖ Formarea deficitară a cadrelor didactice 

pentru lucrul cu elevi cu CES .  

❖ Cadre didactice care nu reuşesc să-şi 

impună autoritatea asupra elevilor decât 

apelând la note mici, care nu reflectă 

nivelul de pregătire ci nivelul de disciplină 

❖ Ponderea exagerată a rezultatelor obţinute 

la Evaluarea Naţională pentru calculul 

mediei de admitere duce de multe ori la 

neglijarea celorlalte discipline 

 

 

 

B. RESURSE  UMANE: 

 

               PUNCTE  TARI        PUNCTE  SLABE 

 ❖ Majoritatea cadrelor sunt titulare; 

❖ Buna colaborare între profesorii aceleiaşi arii 

curriculare  

❖ Respectarea criteriului continuităţii pe post 

❖ Personalul didactic auxiliar este pregătit 

corespunzător din punct de vedere 

profesional 

❖ Personalul administrativ calificat şi motivat 

profesional. 

❖ Echipa manageriala preocupată de creşterea 

calităţii procesului didactic, a bazei materiale 

şi aspectului şcolii;  

❖ Marea majoritate a elevilor sunt iniţiaţi în 

operarea pe calculator 

     Facilităţi acordate elevilor (transport cu 

microbuzul, burse, rechizite 

❖ Transparenta in ceea ce priveste 

deciziilemanageriale 

❖ Corelarea între sistemul informaţional şi 

sistemul decizional 

❖ Delegarea sarcinilor de la director către 

ceilalţi membri ai Consiliului de administraţie 

❖ Cadre didactice cu norma didactică la mai 

multe şcoli şi navetiste  

❖ Elevi cu părinţi plecaţi în străinătate, care 

sunt lăsaţi în grija în grija bunicilor sau 

altor rude care nu au un control eficient 

asupra lor  

❖ Dezinteresul părinţilor şi profesorilor faţă 

de preocupările copiilor în afara şcolii 

❖ Absenteism şcolar în creştere 

❖ Lipsa autonomiei şcolii în selectarea şi 

angajarea personalului didactic 

❖ Resurse financiare insuficiente pentru 

motivarea şi stimularea personalului 

didactic; 

❖ Insuficienta pregătire a cadrelor 

     didactice în accesarea resurselor financiare 

prin Fondurile Structurale ale UE şi 

conservatorismul şi rezistenţa la schimbare 

a acestora 

❖ Putine cadre didactice utilizeaza tehnologia 

informatica la clasa în ciuda faptului ca 

fiecare clasa dispune de videoproiector si 

ecran de proiectie. 
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❖ Evaluarea calităţii pe compartimente se 

realizează semestrial, prin analiza activităţii la 

sfârşitul fiecărui semestru în şedinţe de 

catedră, şedinţe ale consiliilor de 

administraţie, iar diseminarea se realizează în 

consiliile profesorale. 

❖ În şcoală se promovează egalitatea 

şanselor, atât în ceea ce priveşte elevii, cât şi 

profesorii. Se aplică sistemul culturii 

profesioniste în realizarea comisiilor pe 

probleme, în scopul respectării aptitudinilor 

fiecăruia, pentru obţinerea performanţei. 

❖ Existenta cadrelor didactice fara 

competente TIC 

 

 

 

C.RESURSE MATERIALE 

               PUNCTE  TARI        PUNCTE  SLABE 

 ❖ Autorizaţia sanitară; 

❖ Reabilitarea  integrală în anul 2008  a 

corpurilor A si B pentru învățământul 

primar și gimnazial  

❖ Localul şcolii  reabilitat si dotat; 

❖ Mobilier nou 

❖ Cabinet de religie 

❖ Sală de festivităţi cu capacitate mare 

❖ Încălzire centrală 

❖ Grupuri sanitare renovate  

❖ Cabinet de asistenţă psihopedagogică 

❖ Servicii de secretariat şi administrativ-

contabile eficiente. 

❖ Planul de buget şi de achiziţii al şcolii este 

întocmit cu respectarea legii 

❖ Burse pentru elevi 

❖ Dotarea cu tehnologie informatică, 

videoproiectoare, ecrane de proiectie, 

calculatoare si laptopuri, acces nelimitat la 

INTERNET 

 

❖ Încăperea care adăpostește biblioteca 

şcolară se află  în stare avansată de 

degradare, imposibil de utilizat; 

❖ Insuficienta dotare cu material didactic 

pentru unele discipline; 

❖ Dotarea necorespunzatoare a 

cabinetului de asistență psihopedagogică 

❖ Lipsa unei săli de sport moderne. 

❖ Lipsa asigurării serviciilor medicale, în 

școală.Nu există cabinet medical în 

structura şcolii. 

❖ Spaţiu insuficient 

❖ Lipsa fondurilor pentru recompensarea 

performanţelor elevilor şi cadrelor 

didactice 

❖ Lipsa de motivaţie în atragerea de 

       sponsori si resurse extrabugetare 

❖ Există unele spaţii ( sală de sport, sală de 

festivităţi) care nu sunt valorificare după 

utilitatea lor 

❖ Lipsa expertizei tehnice a structurii de 

rezistenta pentru determinarea clasei de 

risc seismic 

 

D. DEZVOLTARE ŞI RELAŢIILE CU COMUNITATEA 

               PUNCTE  TARI        PUNCTE  SLABE 

. ❖ Implicarea Consiliului Reprezentativ 

al Părinţilor şi a comunităţii locale in 

problemele şcolii. 

❖ Sprijinul acordat de adminstraţia locală şi 

alţi parteneri comunitari pentru 

îmbunătăţirea bazei materiale; 

 

❖ Insuficiente parteneriate comunitate-

școală 

❖ Implicarea tot mai restrânsă a părinţilor 

în viaţa şcolară 

❖ Lipsa programelor destinate educaţiei 
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❖ Pentru siguranţa elevilor, Primaria Jilava a 

asigurat montarea unui sistem de 

supraveghere cu cameră video în corpurile 

A si B in care se desfasoara activitati 

didactice si se sustin examene. Firma de 

paza 24/24 

❖ Poziţia centrală a unităţii în cadrul localităţii 

❖ Colaborarea cu I.S.J.; 

❖ Colaborarea cu C.C.D. 

❖ Colaborarea cu Primaria si Consiliul Local 

❖ Colaborarea cu Poliţia, Dispensarul, 

Biserica, ONG-uri 

adulţilor la nivel de școală. 

❖ Implicarea modestă a agenţilor 

economici 

❖ Insuficienta fructificare a relaţiilor cu 

comunitatea 

 

 

 

 OPORTUNITATI AMENINTARI 

 

A. CURRICULUM 

 ❖ Dotarea şcolii cu materiale necesare 

desfăşurării unor activităţi în conformitate cu 

CDS şi cu cerinţele unei educaţii moderne. 

❖ Colaborarea cu autorităţile locale, cu agenţii 

economici şi cu părinţii în vederea punerii în 

funcţiune a bibliotecii şcolare şi a completării 

CDI cu fondul de carte. 

❖ Existenţa site-urilor specializate în oferirea 

de materiale şi soft-uri pentru cadre didactice.  

❖ Cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice 

în vederea adaptării metodelor de predare-

învăţare-evaluare la realităţile mediului 

educaţional de astăzi 

❖ Inspecţii la clasă realizare de director şi 

responsabilii ariilor curriculare la cadrele 

didactice noi în şcoală şi la cele la care sunt 

semnalate probleme 

❖ Participarea cadrelor didactice şi elevilor la 

diverse programe europene, naţionale, judeţene 

şi locale 

 

 

• Instabilitatea legislativă a curriculumului în 

sistemul de învăţământ 

• Avalanşa de oferte de auxiliare şcolare din 

partea firmelor specializate  

• Existenţa şi proliferarea unui mediu negativ 

al educaţiei informale, care promovează 

valori contrare celor ale şcolii. 

• Schimbări dese în politica  educaţională, cu 

consecinţe negative asupra procesului 

instructiv – educativ 

 

B. RESURSE UMANE 

 OPORTUNITATI AMENINTARI 

 ❖ Colaborarea cu  I.S.J. Ilfov; 

❖ Cursuri de formare continuă şi 

perfecţionare organizate de C.C.D.; 

❖ Preocuparea cadrelor didactice şi a elevilor 

pentru propria dezvoltare . 

❖ Accesarea de fonduri prin programe 

europene şi naţionale 

❖ Stabilirea de către Comisia CEAC unor 

❖ Planul de şcolarizare în scădere 

❖ Nivelul scăzut de educaţie al părinţilor 

elevilor. 

❖ Politicile guvernamentale de reducere a 

resurselor alocate educaţiei. 

❖ Scăderea motivaţiei cadrelor didactice 

pentru activităţile profesionale, datorită 

salariilor mici 
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proceduri de lucru  

❖ Alcătuirea Organigramei unităţii 

❖ Corelarea în mai mare măsură a intereselor 

individuale cu cele ale şcolii, în vederea 

creşterii calităţii activităţii 

❖ Stabilirea unor proceduri de creştere a 

transparenţei decizionale.  

❖ Un sistem mai eficient de repartizare a 

sarcinilor 

❖ Participarea diriginţilor şi a 

        învăţătorilor la cursuri de perfecţionare în 

         consiliere şi orientare școlara 

❖ Oferirea unor servicii de calitate privind 

informarea şi consilierea carierei prin 

programe specifice în cadrul cabinetului de 

asistenţă psihopedagogică 

❖ Deprecierea statutului cadrului didactic 

❖ Creşterea numărului elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale 

❖ Rezerva unor părinţi faţă de integrarea la  

clasă a unor copii cu CES 

❖ Sărăcia în creştere şi criza morală pe care o 

traversează întreaga societate românescă 

 

❖ Reducerea populaţiei şcolare datorită 

plecării elevilor cu familiile lor 

în străinătate 

❖ Degradarea mediului social din 

care provin elevii (scăderea posibilităţii 

financiare, destrămarea unor familii, 

violenţa în familie, plecarea parintilor in 

strainatate in cautarea unui loc de 

munca etc); 

❖ Dezinteresul unor părinţi pentru viaţa 

şcolară a copilului lor ; 

❖ Accentuarea rupturii dintre  generaţii; 

 

 

 

C. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

 OPORTUNITATI AMENINTARI 

 ❖ Descentralizarea şi autonomia 

instituţională 

❖ Colaborarea  cu Comitetul de Părinţi 

❖ Deschidere din partea autorităţilor locale 

❖ Reabilitarea Corpului C 

❖ Posibilitatea valorificării sălii de 

festivităţi şi a sălii de sport pentru 

obţinerea de venituri suplimentare 

❖ Posibilitatea obţinerii de sponsorizării şi 

donaţii 

❖ Posibilitatea accesării de fonduri 

europene 

❖ Extinderea accesului la Internet 

❖  

❖ Degradarea fizică a corpului C(biblioteca) 

❖ Neaprobarea sau aprobarea cu întârziere a 

unor cheltuieli necesare pentru realizarea 

completă a proiectului de învestiţii, reparaţii, 

întreţinere 

❖ Sistem legislativ inflexibil, extrem de 

complicat şi restrictiv în privinţa utilizării 

optime a resurselor de către unitatea şcolară 

❖ Reducerea finanţării şcolii datorită scăderii 

populaţiei şcolare şi declinului economic al 

ţării noastre 

❖ Implicarea modestă a agenţilor economici. 

❖ Birocraţia excesivă 

 

D. DEZVOLTARE ŞI RELAŢIILE CU COMUNITATEA 

 

 OPORTUNITATI AMENINTARI 

 ❖ Creşterea responsabilităţii şcolii 

noastre faţă de beneficiarii educaţiei, faţă de 

societatea civilă şi diversificarea implicării 

acesteia în viaţa comunităţii locale 

❖ Sporirea şi diversificarea activităţilor 

extraşcolare şi extracurriculare , inclusiv a 

❖ Prejudicii de imagine, morale și 

fizice aduse de mass- media școlii 

românești; 

❖ Concurenţa şcolilor din mediul urban  

❖ Politicile guvernamentale nerealiste şi  

lipsite de continuitate 
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programelor de voluntariat la nivel de şcoală 

şi comunitate 

❖ Atragerea de noi surse de finanţare.  

Susţinerea materială şi financiară a unităţii şcolare de 

către Consiliul Local şi administraţia locală prin 

dezvoltarea activităţii de colaborare şi parteneriat; 

❖ Atitudine de implicare activă a comunitatii in 

viata scolii 

❖ Disponibilitatea unor instituţii ca Biserica şi 

Poliţia de a veni în sprijinul şcolii 

❖ Existenţa programelor europene şi naţionale 

❖ Înfiinţarea, cu sprijinul autorităţilor locale a unui 

cabinet medical sau încheierea unui Protocol de 

colaborare cu medicii de familie din localitate 

❖ Diseminarea în rândul părinţilor a experienţelor 

pozitive şi a bunelor practici 

 

❖ Starea materială precară a tot mai multe      

familii 

 

 

 

Rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare 

 

Analizele din prezentul document urmăresc evoluţiile şi tendinţele demografice şi oferta de 

educaţie şi formare profesională . Analiza demografică indică scădere a populaţiei, în mod deosebit 

pentru grupele tinere de vârstă, însoţită de îmbătrânirea populaţiei.In acelasi timp, populatia 

judetuluiIlov este in creștere semnificativă.  

 

Pe baza acestor concluzii, sunt identificate priorităţi la nivelul unităţii şcolare 2021-2022: 

• Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, a serviciilor educaţionale 

(curriculare şi extracurriculare), de orientare şcolară şi profesională;  

• Formarea continuă şi perfecţionarea profesională a personalului didactic. Creşterea numărului 

de cadre didactice care aplică metode activ -participative-formative (învăţarea centrată pe elev, 

învăţare centrată pe competenţe, învăţare incluzivă etc).  

• Asigurarea unui management eficient a echipei manageriale din şcolă (director, membrii ai 

Consiliului de Administraţie), dezvoltarea managementului în perspectiva asigurării autonomiei 

instituţionale şi descentralizării sistemului educaţional  

• Adaptarea ofertei educaţionale în funcţie de cerinţe  

• Asigurarea şanselor egale în educaţie 

• Deschiderea şcolii către comunitate, dezvoltarea colaborării şi parteneriatului în plan intern şi 

internaţional.  
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• Implicarea unităţii şcolare în accesarea de fonduri europene pentru iniţierea şi derularea unor 

proiecte comunitare la nivel naţional şi internaţional. 

• Promovarea rezultatelor şi imaginii şcolii.  

• Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de infrastructură şcolară şi bazei didactico- materială 

pentru desfăşurarea procesului educaţional; 

OBIECTIVE PRIORITARE 

➢ Diminuarea absenteismului şi a insuccesului şcolar, o mai bună informare a părinţilor 

asupra întregii situaţii şcolare a elevilor. 

➢ Implementarea, monitorizarea si evaluarea instrumentelor de asigurarea şi evaluare a 

calităţii educaţiei şi formării profesionale 

➢ Îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin formarea continua a personalului didactic şi de 

conducere.  

➢ Creşterea numărului de cadre didactice care aplică metode activ-participative-formative ( 

învăţarea centrată pe elev, lucru în echipă, etc). 

➢ Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern 

➢ Asigurarea şanselor egale în educatie 

➢ Dezvoltarea şcolară prin implementarea şi derularea de proiectede mobilitate, proiecte de 

finanţare, programe de granturi interne/externe. 

 

ŢINTE STRATEGICE 

 

T1 - Creșterea calității actului educațional 

T2 - Prevenirea eșecului școlar și creșterea performanțelor școlare printr-o ofertă 

educațională diversificată și proiecte educaționale atractive 

T3 - Crearea alternativelor de sprijin în colaborare cu părinții si valorizarea 

parteneriatelor scolii 

T4 - Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte naţionale şi 

europene 
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STRATEGIA PLANULUI DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 

ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE 

Alegerea ţintelor strategice este fundamentată pe analiza de nevoi care a impus anumite direcţii de dezvoltare instituţională:  

 

Nr. 

crt. 

Ţinte strategice Opţiuni strategice 

Curriculum Resurse umane Resurse financiare si 

materiale 

Dezvoltare de relaţii 

comunitare 

1. Creșterea calității 

actului educațional 
• Adaptarea 

curriculumului şcolar la 

nevoile de dezvoltarea ale 

elevilor  

• Monitorizarea activităţii 

didactice din şcoală, 

privind învaţarea centrată 

pe elev; 

• Diversificarea metodelor 

şi tehnicilor de evaluare 

care încurajează 

creativitatea, participarea 

activă 

 

• Adaptarea metodelor 

didactice la noile 

tehnologii informaţionale. 

• Stimularea 

perfecţionării cadrelor 

didactice pentru 

cunoaşterea noilor 

tehnologii, pentru 

promovarea didacticii 

moderne cu accent pe 

dezvoltarea de competenţe 

• Promovarea şi 

încurajarea activităţilor în 

echipă . 

• Iniţierea tuturor cadrelor 

didactice şi a personalului 

în utilizarea calculatoarelor 

în activitatea profesională 

• Acoperirea 

necesarului de 

calculatoare şi soft 

educational pentru 

toate domeniile 

curriculare. 

• Acoperirea 

necesarului de 

laptopuri pentru 

utilizarea tehnologiilor 

moderne la clasa. 

• Participarea la 

programe de finanţare 

vizând înnoirea dotării 

tehnice a şcolii şi 

adaptarea ofertei la 

cerinţele comunitare 

• Sensibilizarea 

administratiei locale in 

vederea sustinerii 

logistice a scolii. 

• Aplicarea şi 

promovarea sistemului 

de evaluare în colaborare 

cu parteneri educaţionali 

locali 

2. Prevenirea eșecului 

școlar si creșterea 

performanțelor școlare 

printr-o oferta 

educationala 

diversificata si proiecte 

educationale atractive 

Crearea unei baze de teste 

de evaluare pentru elevi, în 

concordanţă cu standardele 

CNEE care să ofere o 

imagine  obiectivă 

• Implicarea cadrelor 

didactice în activități de 

pregatire suplimentara pe 

tot parcursul ciclului de 

școlarizare 

• Atragerea de resurse 

financiare în scopul 

dotarii cu mijloace 

materiale moderne 

 

• Elaborarea CDS  in 

concordanță cu 

solicitările  părintilor; 
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progresului şcolar.  

3. Crearea alternativelor 

de sprijin în colaborare 

cu părinții si 

valorizarea 

parteneriatelor scolii 

• Elaborarea CDS  in 

concordanta cu solicitările  

părintilor  

• Asigurarea consilierii 

părinților de către toate 

cadrele didactice în scopul 

conștientizării rolului 

acestora în procesul 

educativ. 

Implicarea părinților in 

atragerea de fonduri 

necesare dezvoltării 

bazei materiale.  

Diversificarea relațiilor 

de parteneriat cu părinții, 

Primăria, Crucea Rosie, 

școli si licee din 

Ilfov.Asigurarea 

consilierii părinților de 

către toate cadrele 

didactice în scopul 

conștientizării rolului 

acestora în procesul 

educativ; 

4 Dezvoltarea 

dimensiunii europene a 

şcolii prin derularea de 

proiecte naţionale şi 

europene 

• Depunerea unui proiect 

de mobilitate  

• Implicarea cadrelor 

didactice în scrierea de 

proiecte de mobilitate 

 

Sprijinirea financiară a 

activităţilor de 

promovare a imaginii 

şcolii; 

Materiale de informare 

privind implementarea 

de proiecte, 

echipamente IT, 

birotică şi 

consumabile; 

Dezvoltarea unor 

parteneriate 

educationale cu 

principalii factori 

educativi locali 
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Ţinta 1 Asigurarea calităţii actului educaţional în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea 

competenţelor acestora 

Motivarea alegerii ţintei: 

➢ Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a elevilor, formarea si 

dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală; 

➢ Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale pentru a fi pregatit pentru o treaptă 

superioară în educație, școala satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, de a se adapta la schimbările permanente 

ale societăţii; 

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

participativ; 

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

Resurse strategice: 

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

➢ Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe școlare, auxiliare 

curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de  probleme, indrumatoare, softuri educationale); materiale 

didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

➢ Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN ,site ARACIP, site ISJ,legislație actualizată; 

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

➢ Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare 

durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

➢ Resurse de autoritate şi putere: MEN, ISJ ILFOV, Primarie. 
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Opţiuni strategice: 

O.1. Monitorizarea activităţii didactice din şcoală, privind învaţarea centrată pe elev; 

O.2. Adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii informaţionale.; 

O.3. Iniţierea tuturor cadrelor didactice şi a personalului în utilizarea calculatoarelor în activitatea profesională; 

O.4. Susţinerea de lecţii demonstrative interdisciplinare; 

O.5. Organizarea acţiunilor de simulare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale; 

O.6. Valorificarea experienţei didactice prin participarea la examenele naţionale şi la concursurile 

şcolare. 

Rezultate aşteptate: 

➢ Toate cadrele didactice să realizeze proiectarea demersului didactic în conformitate cu documentele de politică 

educaţională; 

➢ Să crească interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, 

➢ Procent de promovabilitate în creștere și scăderea ratei absenteismului; 

➢ Rezultate bune şi foarte bune la evaluarea națională și medii ridicate de admitere în liceu; 

➢ Să crească gradul de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare-învățare măsurat prin creşterea 

numărului de elevi; 

Ţinta 2 Prevenirea esecului școlar si creșterea performanțelor școlare printr-o oferta educationala diversificata si proiecte educationale atractive 

Motivarea alegerii ţintei: 

➢ Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a elevilor, formarea si 

dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personal; 

➢ Elaborarea curriculum-ului si proiectarea didactică pentru orele de consiliere şi orientare şi activitatea educativă trebuie să se 

facă având în vedere prevenirea şi combaterea comportamentelor nesănătoase şi asigurarea siguranţei elevilor; 
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➢ Crearea condiţiilor optime în şcoală contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, de a dezvolta personalităţi armonioase, autonome 

şi creative; 

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

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

Resurse strategice: 

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

➢ Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe școlare, auxiliare 

curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri deprobleme, indrumatoare, softuri educationale); materiale 

didactice specifice disciplinelor de studiu,echipamente IT, birotică şi consumabile; 

➢ Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ ILFOV,legislație actualizată; 

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

➢ Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare 

durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

➢ Resurse de autoritate şi putere: MEN, ISJ ILFOV, Primarie. 

 

Opţiuni strategice: 

 O.1. Implicarea cadrelor didactice in activitati de pregatire suplimentara pe tot parcursul ciclului de școlarizare; 

O.2 Atragerea de resurse financiare in scopul dotarii cu mijloace materiale moderne; 

O.3. Crearea unei baze de teste de evaluare pentru elevi, în concordanţă cu standardele CNEE care să ofere o imagine  obiectivă progresului 

şcolar. 

O.4. Dezvoltarea unor parteneriate educationale cu principalii factori educativi locali. 
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Rezultate aşteptate: 

➢ Creşterea procentului de promovabilitate la examenele naţionale; 

➢ Numărul elevilor implicaţi în activităţi eductive şcolare şi extraşcolare a crescut; 

➢ Rezultate bune la evaluarea națională și medii ridicate de admiterea în licee; 

➢ Fluxul activităţilor desfăşurate prin parteneriate este îmbunătăţit. 

   

Ţinta 3 Crearea alternativelor de sprijin în colaborare cu părinții si valorizarea parteneriatelor scolii ,reducerea fenomenului 

absenteismului şi a riscului de abandon şcolar, asigurarea egalității de șanse și a accesului la educație de calitate 

Motivarea alegerii ţintei: 

➢ Necesitatea impusă de legislaţia în domeniul educaţiei şi a orientărilor actuale privind corelarea obiectivelor stabilite la nivel 

naţional şi teritorial în domeniul învăţământului cu cele ale unităţii şcolare; 

➢ Crearea în şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a colectivului de cadre didactice, orientat spre 

performanţă; 

➢ Îmbunătăţirea colaborării elevilor membri în Consiliul elevilor cu profesorii diriginţi şi colegii de clasă în vederea derulării de 

activităţi educative şi extraşcolare; 

➢ Operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare; 

➢ Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, indiferent nivelul intelectual, de 

apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură; 

➢ Existenţa profesorului psihopedagog şi a profesorului de sprijin pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale. 

Resurse strategice: 

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

➢ Resurse materiale şi financiare: documente specifice managementului şcolii, mapele comisiilor, 

➢ portofolii, echipamente IT, birotică şi consumabile; 
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➢ Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ ILFOV, legislație    actualizată; 

➢ Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști, 

➢ formatori; 

➢ Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din 

➢ perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

➢ Resurse de autoritate şi putere: MEN, ISJ ILFOV, Primarie, Consiliu local. 

Opţiuni strategice: 

O.1. Realizarea unei baze de date cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate; 

O.2. Consiliere, control, monitorizare, evaluare, bazate pe reguli şi pe proceduri; 

O.3. Asigurarea consilierii părinților de către toate cadrele didactice în scopul conștientizării rolului acestora în procesul educativ; 

O.4. Întâlniri periodice cu părinţii (şedinţe, consultaţii, lectorate); 

O.5. Colaborarea cu serviciul social din cadrul primăriei pentru cazurile speciale; 

 

Rezultate aşteptate: 

➢ Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a monitorizării atente a activităţii desfăşurate de către responsabilii de comisii 

şi a conducerii şcolii; 

➢ O imagine bună în comunitate şi în afara acesteia; 

➢ O relaţie mai bună cu beneficiarii direcţi şi indirecţi; 

➢ Relaţia diriginte-elev capătă o altă dimensiune - dirigintele este atât managerul clasei, cât şi al activitǎţilor  educative, el 

creează coeziunea şi dinamica grupului, rezolvă cu tact pedagogic problemele grupului. 
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Ţinta 4. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene 

Motivarea alegerii ţintei: 

• Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin participare  la proiecte naţionale şi 

europene. 

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

• Cadrele didactice dau dovadă de creativitate, de interes pentru implicarea în astfel de proiecte. 

• Cursuri de formare în ceea ce priveşte managementul proiectelor Erasmus+. 

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

Resurse strategice: 

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

➢ Resurse materiale şi financiare: materiale de informare privind implementarea de proiecte, echipamente IT, birotică şi 

consumabile; 

➢ Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ Ilfov,site ERASMUS+, legislație 

actualizată; 

➢ Resurse de experientă şi expertiză: echipa managerială, responsabil cu proiecte comunitare,formatori, experți din exterior; 

➢ Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare 

durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

➢ Resurse de autoritate şi putere : ISJ Ilfov,Primarie, Consiliu local. 
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Opţiuni strategice: 

O.1.Stimularea elevilor şi cadrelor didactice în vederea comunicării prin intermediul internetului (email, alte aplicații, forumuri de discuţii) în 

cadrul unor proiecte educaţionale; 

O.2.Informarea cadrelor diactice şi a elevilor în lagătură cu posibilitatea desfăşurării unor proiecte de parteneriat strategic sau de mobilitate a 

cadrelor didactice şi a elevilor, cu aplicabilitate în  activităţile curriculare; 

O.3. Sprijinirea financiară a activităţilor de promovare a imaginiişcolii; 

O.4. Iniţierea unor proiecte de colaborare cu diferite ONG-uri, firme private; 

O.5. Continuarea parteneriatelor cu instituţiile din cadrul comunităţii. 

Rezultate aşteptate: 

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

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

implicaţi; 

➢ Rezultatele proiectelor desfăşurate sunt vizibile prin diverse oportunităţi de diseminare; 

➢ Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de proiectele desfăşurate; 

➢ Cultura organizaţională va deveni mai puternică, elevii, părinţii şi cadrele didactice vor deveni mai conştienţi de    rolul şi de importanţa pe 

care îl au în şcoală. 
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B.Planuri Manageriale: 

• Planul managerial  pentru  curriculum 

• Planul  managerial pentru resurse umane 

• Planul managerial pentru  resurse materiale 

• Planul managerial pentru  dezvoltare organizațională, relații sistematice și relații comunitare  

1.Planul managerial  pentru  curriculum 

 

Obiective specifice: 

1. Adaptarea curriculumului şcolar la nevoile de dezvoltarea ale elevilor şi la cerinţele comunitatii,oferirea programelor de 

educaţie care să satisfacă aşteptările beneficiarilor în conformitate cu standardele de calitate; 

2. Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor,atingerea 

standardelor curriculare de performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare; 

3. Diversificarea metodelor şi tehnicilor de evaluare care încurajează creativitatea, participarea activă. 

4. Adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii informaţionale, integrarea instrumentelor TIC la clasa, promovarea 

didacticii moderne cu accent pe dezvoltarea de competenţe. 

 

Funcţia 

managerială 

Activităţi Resurse 

materiale/umane 

Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

1. Proiectare 

• Analiza si 

diagnoza 

activității 

manageriale si 

educationale 

• Realizarea 

documentelor 

de planificarea a 

activității 

1. Realizarea analizei si a 

diagnozei activității.Întocmirea 

rapoartelor de analiză pentru anul 

şcolar precedent 

Elaborarea graficului şi a tematicii 

Consiliului de Administraţie şi 

Consiliului Profesoral 

Rapoarte de 

analiza ale 

catedrelor 

oct Director 

Sefi de catedra 

Realizarea obiectivelor 

stablite in planul 

managerial anterior 

Stabilirea obiectivelor 

pentru anul școlar următor 

2. Elaborarea proiectelor de 

curriculum 

Metodologii in 

vigoare 

Anual Director Aplicarea curriculum-ului 

national 

3. Elaborarea planurilor 

manageriale ale comisiilor si CA 

Rapoartele de 

analiza ale 

Octombrie Director 

Responsabili 

Corelarea cu strategia 

MECTS si ISJ Ilfov 
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manageriale  

• Cresterea  

calității 

activității 

manageriale 

catedrelor pe anul 

anterior 

comisii  

 

4. Elaborarea planului de 

şcolarizare 2022-2023 

 

- rapoarte si 

statistici 

Ian-Febr.  Echipa 

managerialã a 

şcolii 

Consiliul de 

administraţie 

Realism şi obiectivitate în 

promovarea ofertei şcolare 

 

 

5.Elaborarea CDS pentru anul 

școlar urmator  

Metodologii in 

vigoare 

Martie Director 

Cadre didactice 

Imbunatatirea ofertei 

educationale. Elaborare 

minim doua CDS noi. 

6. Elaborarea proiectului 

activităţii extracurriculare  

-cadre didactice  

-Consilier școlar  

Sept.-Oct  Director  

Responsabil 

comisie programe 

şcolare  

Corelarea obiectivelor şi 

activităţilor stabilite la 

nivel de şcoală cu cele 

stabilite la nivel naţional 

şi local 

7.Elaborarea programelor de 

pregatire pentru concursuri si 

olimpiade școlare 

Rapoartele 

catedrelor 

Sept.-Oct  Director 

Sefi de catedra 

Cresterea numarului 

elevilor calificati la 

concursuri nationale 

2.Organizare 

Eficientizarea 

demersului 

managerial 

8. Procurarea documentelor 

curriculare, a manualelor, alegerea 

manualelor alternative, asigurarea 

cu material didactic omologat 

- oferte de la 

edituri 

- recomandări  

- metodolgia 

M.E.N. 

Permanent  Director  

Contabil şef 

Existenţa în şcoală a 

programelor, manualelor 

şi materialului didactic 

necesar 

9.Elaborarea tematicii si a 

graficelor sedintelor CP si CA 

-  Sept Director Corelarea cu obiectivele 

activității 

10.Asigurarea calității demersului 

didactic 

- Rapoartele 

catedrelor 

Permanent Director 

Sefi de catedra 

Formarea/dezvoltarea 

abilitatilor si 

competentelor conform 

standardelor 
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11.Repartizarea atributiilor si a 

sarcinilor pentru cadrele didactice 

- Organigrama Sept Director 

Sefi de catedra 

Revizuire si întocmire fisa 

posturilor 

12.Implementarea proiectelor 

privind diminuarea absenteismului 

- Raport de 

activitate 

An școlar Director Reducerea ratei 

absenteismului 

13. Asigurarea cadrului necesar şi 

a bazei logistice pentru activităţile 

extracurriculare şi concursuri 

şcolare 

 

- metodologia 

MEN 

- baza materială a 

şcolii 

- personal 

administrativ 

- cadre didactice 

 

 

 

 

Permanent Director  

Responsabil 

comisie programe 

educative şcolare 

şi extraşcolare 

Corelarea cadrului şi a 

bazei logistice cu 

obiectivele activităţilor 

3. Conducere 

operaţională 

14. Aplicarea documentelor 

curriculare aprobate(pentru 

trunchiul comun şi disciplinele 

opţionale) 

-materiale 

informative  

- cadre didactice 

Permanent Director  

Responsabil 

comisie 

Respectarea documentelor 

curriculare aprobate 

15. Structurarea orarului şcolii cu 

respectarea cerinţelor 

psihopedagogice 

 

-comisia de orar 

Septembrie  Director 

 

Raportarea schemei orare 

la specificul şcolii 

 16. Monitorizarea ofertei 

educaţionale a şcolii în raport cu 

indicatorii de performanţă stabiliţi 

în urma diferitelor forme de 

inspecţie 

-responsabili 

comisii metodice  

Permanent Director 

 

Program de asistenţe la 

ore 

Asistenţe la activităţi 

educative şi 

extracurriculare 

17. Supervizarea desfăşurării 

activităţilor educative şcolare şi 

-coordonator 

comisie programe 

Semestrial Director  Corelarea planurilor de 

activitate cu noile cerinţe 
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extraşcolare şcolare şi 

extraşcolare 

de dezvoltare ale şcolii 

4. Control/ 

   evaluare 

18. Evaluarea ofertei educaţionale 

şi a performanţelor educaţionale 

pe baza indicatorilor de 

performanţă stabiliţi în urma 

diferitelor forme de inspecţie 

-comisii metodice 

-comisie 

concursuri 

şcolare 

Conform 

planurilor 

de 

activitate 

Director 

Director adjunct 

Rapoarte semestriale 

19. Asigurarea organizării şi 

desfăşurării examenelor naţionale  

-comisia de 

organizare 

Mai – 

Iunie  

Coordonator 

comisie 

Rezultate obţinute de elevi 

la examenele naţionale 

 20. Întocmirea documentelor şi a 

rapoartelor tematice curente şi 

speciale solicitate de ISJ, CCD , 

MEC şi autorităţi locale 

-comisii şi 

colective de lucru 

Permanent Director 

Responsabili 

comisii  

Rapoarte întocmite 

21. Intocmirea raportului 

anual/semestrial asupra activității 

Documentatia 

rezultata 

Anual 

Semestrial  

Director Respectarea structurii si 

termenelor 

22.. Întocmirea documentelor 

legale privind curriculumul 

naţional 

-cadre didactice Conform 

regulament 

Director 

Responsabili 

catedre 

Planificări calendaristice 

Proiecte didactice 

23. Arhivarea şi păstrarea 

documentelor şcolare oficiale 

-Secretariat Permanent Director 

Secretar  

Respectarea legislaţiei 

5. Implicare şi 

participare 

24. Încurajarea, consemnarea şi 

transmiterea către cei în drept i a 

propunerilor pentru îmbunătăţirea 

curriculum-ului naţional, 

provenite de la cadrele didactice 

din şcoală.  

Consiliul 

profesoral  

Permanent Director Rapoarte întocmite 

6. Formare 

/dezvoltare 

profesională şi 

personală 

25. Asigurarea abilităţilor şi a 

consultanţei în problemele de 

curriculum pentru cadrele 

didactice  

-comisia pentru 

perfecţionare 

Permanent Coordonator 

comisie 

Participarea cadrelor 

didactice la diferite forme 

de perfecţionare. 

Inscrierea cadrelor 

didactice la cursuri de 

formare 
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7. Formarea şi 

organizarea 

grupurilor/ 

dezvoltarea 

echipelor 

26. Organizarea colectivelor de 

catedră şi a echipelor de proiect-în 

funcţie de necesităţile şcolii şi de 

activităţile planificate 

-cadre didactice 

-parteneri locali 

-parteneri externi 

Când este 

cazul 

Comisia pentru 

proiecte de 

integrare 

europeană 

Participarea la proiecte de 

dezvoltare locale, 

naţionale şi internaţionale 

8. Negocierea / 

rezolvarea 

conflictelor 

27.Asigurarea coordonării între 

diferitele discipline /module/cadre 

didactice  

 

-comisii metodice  Permanent Consiliul 

profesoral 

Gestionarea conflictelor 

 28. Informare ritmica, periodica Documente, 

ordine, notificari 

MEN, ISJ 

Permanent Director, site 

propriu, site ISJ 

Popularizarea activitatilor 

29. Colaborarea cu mijloace mass-

mediain vederea informarii opiniei 

publice  

Director 

Sefi de catedra 

 Director 

diriginti 

Popularizarea activitatilor 

si atragerea sponsorilor 

30.Mentinerea canalelor de 

comunicare cu parteneri 

educationali 

 

Director 

Sefi de catedra 

Permanent Director, site 

propriu, site ISJ 

Fluidizarea comunicarii 

31.Transmiterea in timp util catre 

ISJ a materialelor solicitate 

Documente, 

ordine, notificari 

MEN 

Permanent Director 

Secretar 

contabil 

Respectarea termenelor 

 

 

 

2.Planul managerial pentru resurse umane 

 

Obiective specifice : 

 

1. Definirea şi promovarea unei politici de personal bazate pe promovarea pe criterii valorice şi susţinerea iniţiativelor valoroase; 

2. Promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care să promoveze o cultură organizaţională de tip reţea. 
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3. Creşterea calităţii activităţii desfăşurate de personalul didactic şi didactic auxiliar din unitate prin participarea la activităţi de 

perfecţionare. 

 

Funcţia 

managerială 

Activităţi Resurse 

materiale/umane 

Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

1. Proiectare 1. Evaluarea proiectului de dezvoltare a 

resurselor umane –recrutare, selecţie, 

utilizare , disponibilizare- privind 

personalul didactic cât şi cel nedidactic 

-comisii metodice 

-secretariat 

Octombrie 

 

Director 

Secretar  

Stat de funcţii 

2. Stabilirea/  operaţionalizarea criteriilor 

de recrutare, utilizare şi disponibilizare 

-consiliul de 

administraţie 

Noiembrie Director Respectarea 

legislaţiei 

2. Organizare 3. Reactualizarea procedurilor de ocupare 

a posturilor şi catedrelor vacante pentru 

personalul din subordine-conform 

criteriilor naţionale, locale, proprii 

-Comisia de 

încadrare 

-Secretariat 

Conform grfic 

de mobilitate 

Director 

Secretar  

Fişa de încadrare 

4. Organizarea concursurilor şi a tuturor 

formelor de admitere pe bază de selecţie, 

conform metodologiilor MENCS 

-Comisii de 

admitere 

Conform 

grafic 

admitere 

Director Respectarea 

metodologiilor de 

admitere 

5.Asigurarea asistenţei sanitare şi a 

protecţiei muncii 

-asistent medical 

medical 

-comisia de PSM 

şi PSI 

Permanent Director adjunct Asigurarea 

condiţiilor de 

sănătate şi de 

securitate a muncii 

3. Conducere 

operaţională 

8. Încheierea contractelor de muncă cu 

personalul didactic şi nedidactic 

-secretariat Octombrie 

 

Director Respectarea 

metodologiilor de 

încadrare 

 9.Realizarea fişelor posturilor personalul 

din subordine 

-responsabili 

compartimente 

Octombrie Director Respectarea 

legislaţieii 

10. Realizarea procedurilor disciplinare 

de rezolvare contestaţiilor 

 

-Consiliul de 

administraţie 

Când este 

cazul 

Director Respectarea 

legislaţieii 

4. Control/ 

evaluare 

 

11. Evaluarea periodică a personalului 

didactic şi nedidactic din subordine 

-şefi de catedră 

-comisii 

-consiliul de 

Noiembrie Director Corelarea cu 

atribuţiile prevăzute 

în fişa postului 
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administraţie 

12. Întocmirea documentelor şi a 

rapoartelor tematice curente şi speciale 

cerute de ISJ, CCD, MEN, autorităţile 

locale 

-comisii şi 

colective de lucru 

Când este 

cazul 

Director 

Responsabili 

comisii de lucru  

Rapoarte întocmite 

13. Arhivarea şi păstrarea documentelor 

oficiale privind personalul unităţii şcolare 

-Secretariat Permanent Director 

Secretar  

Respectarea 

legislaţiei 

5. Implicare şi 

participare 

14. Asigurarea cadrului instituţional 

pentru participarea cadrelor didactice la 

procesul decizional prin colectivele şi 

organele de conducere colectivă 

existente: Colectivele de catedră, 

Consiliul Profesoral, Consiliul de 

Administraţie 

-Responsabili 

colective de lucru 

Permanent Director Participarea 

personalului la 

procesul decizional 

Participarea tuturor cadrelor didactice la 

organizarea şi desfăşurarea 

evenimentelor festive din şcoală 

Cadre didactice  Conform 

graficului 

Director, șefi de 

catedre 

Program activităţi 

15.Realizarea unui sistem intern de 

comunicare rapid, eficient şi transparent 

-Responsabili 

compartimente 

-Permanent Director Respectarea 

legislaţiei şi a 

termenelor stabilite 

 16. Încurajarea unei culturi 

organizaţionale care stimulează 

comunicarea deschisă, participarea şi 

inovaţia 

-Responsabili de 

compartimente  

Permanent Director adjunct Implicarea cadrelor 

în activitatea  

organizaţiei 

6. Formare/ 

dezvoltare 

profesională şi 

personală 

17.Formarea continuă generală –corelată 

cu  evaluarea personalului din subordine 

-Responsabili de 

compartimente 

Conform 

grafice de 

asistenţă 

Director 

Şefi de catedre 

Corelarea evaluării 

cu activitatea 

desfăşurată 

 18. Asigurarea consilierii generale şi 

specifice pentru întreg personalul din 

subordine  

-Responsabili de 

compartimente 

Permanent Director Existenţa în şcoală 

a unei atmosfere 

eficiente de lucru 

19.Participarea la programe de formare 

continuă în management educaţional şi 

-stagii de formare 

 

Permanent Resposabil 

comisie de 

Număr de cadre 

participante la 
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informarea la zi în domeniu perfecţionare cursurile de 

formare 

7. Formarea 

grupurilor/ 

dezvoltarea 

echipelor 

20. Încurajarea unei culturi 

organizaţionale care stimulează 

comunicarea deschisă, participarea şi 

inovaţia 

 

Responsabili de 

compartimente  

Permanent Director Implicarea cadrelor 

în activitatea 

organizaţiei 

 21. Deformalizarea comunicării în 

organizaţie 

Responsabili 

compartimente 

Permanent Director Respectarea 

legislaţiei şi  a 

termenelor stabilite 

8. Negocierea / 

rezolvarea 

conflictelor 

22. Rezolvarea rapidă, transparentă şi 

eficientă a conflictelor din interiorul 

colectivului unităţii şcolare 

-Responsabili 

compartimente 

Permanent Director Existenţa în şcoală 

a unei atmosfere 

propice lucrului în 

echipă 

23. Rezolvarea rapidă, transparentă şi 

eficientă a conflictelor cu sau între elevi, 

cadre didactice şi nedidactice, părinţi etc. 

-Responsabili 

compartimente  

Când este 

cazul  

Director Existenţa în scoală 

a unui climat 

adecvat dezvoltării 

profesionale 

 

 

3.Planul managerial  pentru resurse materiale 

 

Obiective specifice : 

 

1. Modernizarea cabinetului de informatică  

2. Accesarea de fonduri prin participare la proiecte de finanţare şi prin mărirea contribuţiei comunităţii locale, ca urmare a 

adecvării ofertei de şcolarizare la nevoile acesteia. 

3. Acoperirea necesarului  de echipamente  pentru toate domeniile curriculare. 

4. Valorificarea bazei materiale existente pentru crearea unor ateliere de pictura, arta decorativa, teatru. 
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Funcţia 

managerială 

Activităţi Resurse 

materiale/umane 

Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

1. Proiectare  1. Elaborarea proiectului de 

buget şi a proiectului de 

achiziţii al unităţii şcolare 

-Contabilitate 

-Analiza de nevoi 

Septembrie- 

Octombrie 

Consiliul de 

administraţie 

Corelarea proiectului cu 

analiza de nevoi 

2.Identificarea surselor 

extrabugetare de finanţare 

-Parteneri locali 

-Sponsori 

Permanent Director 

Contabil şef 

Veniturile extrabugetare 

obţinute 

3. Întocmirea documentaţiei 

pentru construcţii şi reparaţii 

şcolare 

-buget local Când este cazul Director 

Contabil şef 

Respectarea legislaţiei 

4.Dotarea școlii cu material 

didactic  

-buget local Sem. I - II  Director 

Contabil şef 

Logistică 

5.Efectuarea analizei privind 

necesarul de reparaţii curente 

Contabilitate 

-Analiza de nevoi 

Semestrial Director, 

Contabil sef 

Situaţii 

Elaborarea unui plan privind 

asigurarea cu 

cataloage,tipizate,carnete de 

note la începutul anului şcolar 

Contabilitate 

-Analiza de nevoi 

Anual Director, 

Contabil sef 

secretariat 

Situaţii,logistică,legislaţie 

în domeniu 

Elaborarea unui plan privind 

asigurarea cu 

diplome,certificate,acte de 

studiu,etc. 

Contabilitate 

-Analiza de nevoi 

Sem I-II  Director, 

Contabil sef 

Situaţii,logistică,legislaţie 

în domeniu 

Efectuarea analizei privind 

stadiul lucrărilor de reparaţii şi 

investiţii 

Contabilitate 

-Analiza de nevoi 

Semestrial  Director, 

contabil 

Logistică,situaţii,raportări 

2. Organizare 4. Achiziţionarea materialelor 

conform bugetului alocat 

pentru dotare, conform legii, pe 

capitole şi articole bugetare 

- Contabilitate 

-Analiza de nevoi 

Decembrie  Director 

Contabil şef 

Corelarea repartiţiei 

bugetare cu lista de 

priorităţi 

 5. Dezvoltarea fondurilor 

extrabugetare şi repartizarea lor 

conform priorităţilor 

-consiliul de 

administraţie 

Când este cazul Director 

Contabil sef 

Respectarea listei de 

priorităţi 

6. Repartizarea mijloacelor fixe -consiliul de Când este cazul Director Asigurarea condiţiilor 
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şi a obiectelor de inventar 

achiziţionate conform 

planificării 

administraţie Contabil sef optime pentru un 

învăţământ de calitate 

3. Conducere 

operaţională 

7. Realizarea execuţiei bugetare -contabilitate  Trimestrial Director 

Contabil sef 

Respectarea legislaţiei 

 8. Realizarea planului de 

achiziţii 

-contabilitate Decembrie Director Respectarea listei de 

priorităţi 

9. Utilizarea fondurilor 

extrabugetare conform 

priorităţilor stabilite în 

proiectele şi programele şcolii 

-veniturii proprii 

-sponsorizări 

Când este cazul Consiliul de 

administraţie 

Corelarea cu lista de 

priorităţi 

10. Asigurarea condiţiilor 

necesare privind iluminatul, 

încălzirea, alimentarea cu apă 

potabila, canalizarea şi paza. 

-buget local 

 

Permanent Director 

Contabilitate 

Asigurarea plăţii facturilor 

pentru utilităţi la termen 

4. Control/ 

evaluare 

11. Încheierea exerciţiului 

financiar 

-contabilitate Martie Director 

Contabil sef 

Respectarea legislaţiei 

 12. Evaluarea realizării 

planului de achiziţii  

-consiliul de 

administraţie  

Trimestrial Consiliul de 

administraţie 

Corelarea cu lista de 

priorităţi 

13. Întocmirea documentelor şi 

a rapoartelor tematice curente 

şi speciale cerute de ISJ, CCD, 

MEN, autorităţile locale 

-responsabili de 

compartimente 

Când este cazul Director Respectarea legislaţiei şi a 

termenelor 

14. Întocmirea documentelor 

legale privind managementul 

financiar 

--contabilitate  Lunar/ 

Trimestrial 

Director 

 

Respectarea legislaţiei 

15. Arhivarea şi păstrarea 

documentelor financiare 

oficiale  

-contabilitate  Director Respectarea legislaţiei  

5. Implicare şi 

participare  

16. Asigurarea transparenţei 

elaborării şi execuţiei bugetare  

-contabilitate 

-documente 

financiare 

Permanent Director Asigurarea circulaţiei 

informaţiilor 

 

7. Formare/ 19. Asigurarea formării -responsabili Permanent Director Asigurarea circulaţiei 
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dezvoltare 

profesională 

specifice şi a consultanţei 

pentru personalul financiar şi 

administrativ  

compartimente informaţiilor 

8. Formarea şi 

organizare 

grupurilor şi 

echipelor 

20. Formarea echipelor 

personalului administrativ  

-stat de funcţii 

aprobat 

Anual Director Respectarea fişei postului 

9. Negocierea 

şi rezolvarea 

conflictelor 

21. Negocierea celor mai bune 

condiţii financiare pentru 

execuţia bugetară  

-oferte de preţ Permanent Director 

Contabil şef 

Respectarea prevederilor 

legale 

 

4.Planul managerial pentru dezvoltare organizațională, relații sistematice și relații comunitare 

Obiective specifice :  

1. Participarea la programe de finanţare vizând înnoirea dotării tehnice a şcolii şi adaptarea ofertei la cerinţele comunitare 

2. Dezvoltarea si diversificarea unor parteneriate educaţionale cu principalii factori educativi locali şi cu instituţii de acelaşi profil 

din ţară  

3. Fluidizarea fluxului informaţional dintre şcoală şi mediul extern; 

4. Implicarea partenerilor educationali  în domeniul activităţii educative şi extraşcolare 

 

Funcţia 

managerială 

Activităţi Resurse 

materiale/umane 

Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

1. Proiectare 1. Identificarea nevoilor de educaţie 

ale comunităţii locale şi a 

posibilităţilor de satisfacere în cadrul 

normativ existent şi cu resursele 

disponibile . 

Comisia pentru 

elaborarea şi 

mediatizarea ofertei 

educaţionale 

Permanent Director Racordarea planului 

de şcolarizare la 

nevoile de educaţie 

ale comunităţii 

2. Elaborarea planurilor /programelor 

de dezvoltare a unităţii şcolare pentru 

satisfacerea nevoilor proprii şi ale 

comunităţii locale. 

Comisia pentru 

proiecte de integrare 

europeană 

Anual Director Dezvoltarea 

parteneriatului  local 

Cresterea numarului 

de parteneriate 

3. Iniţierea  de parteneriate şi Comisia pentru Când este Director Corelarea cu analiza 
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programe cu instituţii care să 

promoveze  principiile 

nondiscriminării 

proiecte educative 

şcolare şi extraşcolare 

cazul de nevoi 

 

2. Organizare 5. Colaborarea cu autorităţile locale 

alese în ceea ce priveşte repartizarea şi 

utilizarea fondurilor pentru 

funcţionarea , întreţinerea şi repararea 

unităţii şcolare . 

Proiect de buget / 

Execuţii  bugetare 

Permanent Director  

Contabil şef 

Corelarea cu lista de 

priorităţi 

3. Conducerea  

operaţională 

6. Aplicarea programelor naţionale de 

reformă şi întocmirea documentelor de 

implementare. 

Comisii de lucru Permanent Director Respectarea 

măsurilor de 

reformă şi 

implementare 

 7. Stabilirea legăturilor cu autorităţile 

locale , agenţii economici , instituţiile 

naţionale şi regionale de cultură , 

biserica alte instituţii interesate , in 

vederea creşterii importanţei şcolii ca 

factor de civilizaţie . 

Comisia pentru 

parteneriat educational 

Când este 

cazul 

Director 

 

Corelarea ofertei cu 

cererea de educaţie 

Incheierea 

parteneriatelor cu 

aceste institutii 

8. Stabilirea legăturilor formale cu 

organele de poliţie , pompieri şi corpul 

gardienilor publici în vederea 

asigurării pazei şi siguranţei elevilor şi 

pentru prevenirea şi combaterea 

delicvenţei juvenile. 

Comisia pentru 

menţinerea disciplinei 

Permanent Director Respectarea 

regulamentului 

şcolar 

4. Control / 

evaluare 

9. Participarea la realizarea planului 

anual de inspecţie ( generală,tematică 

şi specială ) împreună cu Inspectoratul 

Şcolar Judeţean . 

Rapoarte de analiză Conform 

solicitărilor 

Director Corelarea cu analiza 

de nevoi 

10. Operaţionalizarea / Elaborarea 

criteriilor de monitorizare şi evaluare a 

calităţii educaţiei şcolare . 

Responsabili de 

catedră 

Permanent Director Motivarea 

personalului 
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11. Elaborarea instrumentelor de 

monitorizare şi evaluare utilizabile în 

activitatea de inspecţie . 

Consiliul de 

administraţie 

Anual Director Corelarea fişei de 

asistenţă cu cerinţele 

noului curriculum 

12. Aplicarea instrumentelor de 

monitorizare şi evaluare . 

Responsabili de 

catedră 

Conform 

grafic 

Director Respectarea 

graficelor de 

asistenţă 

14. Elaborarea rapoartelor privind 

activitatea de asigurare a calităţii 

ofertei educaţionale de îmbunătăţire a 

calităţii educaţiei. 

Rapoarte responsabili 

catedră 

Semestrial Director Elaborarea planului 

de măsuri în acord 

cu analiza de nevoi 

15. Întocmirea documentelor de 

evaluare a realizării proiectelor de 

reformă. 

Responsabili de 

comisii 

Când este 

cazul 

Director Informarea corectă 

privind stadiul de 

realizare 

 16. Întocmirea raportului anual de 

activitate a unităţii şcolare . 

Consiliul de 

administraţie 

Anual Director Analiza tuturor 

sectoarelor de 

activitate 

5. Implicarea şi 

participare 

17.Implicarea organizaţiilor sindicale 

în procesul decizional şi în rezolvarea 

problemelor şcolii. 

Membri de sindicat Conform 

grafic de lucru 

Director Participarea 

reprezentantului 

membrilor de 

sindicat la Consiliul 

de administraţie 

18. Organizarea întâlnirii periodice cu 

reprezentanţii comunităţii locale,  

părinţi,oameni de afaceri reprezentanţi 

ai bisericii şi ai organizaţiilor 

culturale,etc., privind creşterea 

adecvării ofertei educaţionale a şcolii 

la specificul comunitar. 

Comisia pentru 

parteneriat educaţional 

Când este 

cazul 

Director 

Director adjunct 

Corelarea ofertei cu 

cererea de educaţie 

7. Formare / 

dezvoltare 

profesională şi 

personală 

19. Organizarea de cursuri / forme de 

pregătire pentru comunitatea locală : 

educaţie pentru sanatate, educatie 

demografică , pentru mediu, etc. 

Cadre didactice de 

specialitate 

Când este 

cazul 

Director 

 

Adecvarea la 

cerinţele comunitare 

 

8. Formarea şi 20. Organizarea unor echipe mixte sau Comisia pentru Când este Director Dezvoltarea 
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organizarea 

grupurilor şi 

echipelor. 

participarea personalului din şcoală la 

diferite proiecte de dezvoltare 

comunitară şi la alte proiecte locale , 

naţionale şi internaţionale. 

proiecte de integrare 

europeană 

cazul  parteneriatelor 

internaţionale 

9. Negocierea şi 

dezvoltarea 

conflictelor 

23. Negocierea celor mai avantajoase 

condiţii de sprijin comunitar pentru 

unitatea şcolară. 

Director 

Comisia pentru 

proiecte şcolare şi 

extraşcolare 

Când este 

cazul 

Director 

 

Participarea la 

acţiuni comune cu 

comunitatea locală 

 24. Rezolvarea rapidă, transparentă şi 

eficientă a conflictelor cu 

reprezentanţii autorităţilor / 

comunităţii, instituţii religioase şi 

culturale, etc. 

Director 

Comisia pentru 

proiecte şcolare şi 

extraşcolare 

Când este 

cazul 

Director 

 

Respectarea 

prevederilor legale 
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PARTEA IV 

 

CONSULTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA 

 

 

 

 

 

1.Consultarea 

Procesul de consultare pentru elaborarea PDI  

 

Pentru mediu extern 

 

Pentru mediul extern s-au utilizat: chestionare, interviuri, întâlniri şi discuţii: elevi, 

părinţi, AJOFM, parteneri economici, parteneri sociali şi educaţionali, cadre didactice ale şcolii, 

directori şi diriginţi . 

Materiale de informare folosite pentru elaborarea PDI au fost: 

 Planul Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă,  

 Structura planurilor de şcolarizare  

Pentru mediul intern: 

 

Datele referitoare la mediul intern provin din: statistici anuale ale şcolii, statistici examen 

evaluare nationala, fişe de formare continuă cadre didactice, fişe de evaluare, teste de evaluare 

iniţială,  fişe de observaţie asupra elevilor cu dificultăţi de învăţare şi fişe de progres ale elevilor, 

mapele comisiilor metodice, portofoliile profesorilor şi ale elevilor, rapoarte ale responsabililor 

comisiilor metodice, rapoarte de monitorizare prezentate în Consiliul de Administraţie, 

chestionare elevi-părinţi-cadre didactice, fişe de asistenţe ale directorului şi responsabililor 

comisiilor metodice, programul Consiliului de Administraţie şi al sondaje părinţi-elevi, 

programul de formare continuă şi dezvoltare profesională a personalului şcolii, rezultate la 

olimpiade şi concursuri şcolare. 
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2.Monitorizarea si evaluarea 

 

 

Monitorizarea şi evaluarea 

 

Implementarea PDI - -ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. 

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PDI  prin: 

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

 includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de 

Administraţie, Consiliul elevilor, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului 

de Administraţie; 

 revizuire periodică şi corecţii. 

 

Programul activităţii de diseminare, monitorizare şi evaluare 

 

Monitorizare şi evaluare la nivel de echipa 

 

Acţiuni 

monitorizate 

Persoana 

responsabilă 

Persoane implicate Termen Înregistrarea 

rezultatelor 

Situaţia elevilor cu 

părinţi plecaţi în 

străinătate 

Consilier școlar Diriginţii claselor Octombrie  Consilier școlar 

Situaţia elevilor  

cu abateri 

disciplinare 

Director, 

Consilier 

educativ  

Diriginţii claselor, 

Comisia de violentă 

Octombrie  Director  

Situaţia elevilor  

problemă  

( violenţă) 

Consilier școlar  Diriginţii claselor, 

Consilierul şcolii 

Octombrie  Consilier școlar  

 

Monitorizarea realizată de către management 

 

Acţiuni monitorizate Persoana care 

monitorizează / 

evaluează 

Persoane implicate Termen 

Diseminare  PDI prin: 

Consiliu profesoral 

Activităţi metodice la catedre 

Întâlniri cu Consiliul elevilor 

Întâlniri cu părinţii 

Director 

Responsabil CEAC 

Director 

Profesori 

Elevi 

Părinti 

-început de an școlar 

Colectarea datelor care  sa permita 

evaluarea gradului de atingere a 

tintelor propuse 

CEAC Profesori 

Elevi 

-permanent 
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Stabilirea  actiunilor  corective, in 

lumina rezultatelor obtinute 

Directori 

Sefi catedra 

Profesori -permanent 

Stabilirea metodologiei de evaluare, 

a indicatorilor de evaluare şi a 

impactului asupra comunităţii 

Director, 

 

Şefi catedră, 

Director 

 

Sem II,  luna  mai 

Prezentarea generală a progresului 

realizat în atingerea ţintelor; 

Evaluarea progresului în atingerea 

Ţintelor 

Director 

Consiliul Profesoral  

Consiliul de 

Administrație 

CEAC, 

Responsabili de 

catedra  

 

Sem. II, iunie 
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