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1. ARGUMENT 

Planul de dezvoltare pe termen mediu a unității școlare trebuie să reflecte strategia educațională pe 2022-2026, ținând cont 

de strategia educațională la nivel național, local, de evoluția economică a zonei în care se află situată școala, de mobilitatea și 

cerințele profesionale ale pieței   muncii. 

Școala funcționează și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a școlii, al personalului școlii, elevilor și 

părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională.  

La nivelul fiecărei unități școlare proiectul de dezvoltare instituțională are o importanță deosebită deoarece concentrează 

atenția asupra finalităților educației (dobândirea de abilități, aptitudini, competențe), asigurând concentrarea tuturor domeniilor 

funcționale ale managementului (curriculum, resurse umane, resurse material- financiare, relații sistemice și comunitare) și asigură 

coerența strategiei pe termen lung a școlii. 

Perioada 2022-2026, pentru care am elaborat acest proiect, este necesară şi suficientă pentru stabilirea unor obiective care să 

depăşească durata unui ciclu de învăţământ în aşa fel încât obiectivele propuse să poată fi evaluate şi confirmate.  

 Asigură astfel progresul, evoluţia şi înregistrarea unor rezultate pozitive pe traiectoria Cine suntem? Unde ne aflăm? Ce 

schimbări se impun? Cum vom reuşi să le realizăm? Ce valori ne susţin? Cine sunt beneficiarii schimbărilor?  

Concentrează atenţia asupra finalităţilor educaţiei: dobândire de abilităţi, atitudini, cunoştinţe, aptitudini, credinţe şi valori.  

 Asigură concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului: Curriculum, Resurse material – financiare, 

Resurse umane, Relaţii sistemice şi comunitare.  

  Asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii într-o listă de obiective pe termen scurt, ce pot fi uşor 

înţelese şi monitorizate.  

  Favorizează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii; asigură dezvoltarea personală şi profesională.  

  Dezvoltă parteneriatele din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare, implicând în educaţie mai mulţi factori ( familie, 

comunitate, instituţii educaţionale ). 
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2. PREZENTAREA ȘCOLII 

 

2.1 Scurt istoric 

 

      Situată în partea de est a municipiului şi încadrată de străzile Griviţei, Eftimie Murgu, Dobrogeanu Gherea şi Avântului , din 

cartierul Velenţa, Şcoala ,,Lucreţia Suciu”  este una dintre cele mai vechi şcoli din  Oradea, datând din a doua jumătate a secolului 

al IX-lea. Şcoala este mentionată în acte contabile ale Consiliului  orăşenesc în perioada 1872-1874  ca „Şcoala din Velenţa” iar din 

1880 există o fotografie a şcolii în formatul actual de litera E . 

În şcoală s-au păstrat cinci  fonduri arhivistice după cum urmează: 

-Primul fond cuprinzând actele”Şcolii Elementare Comunale Velenţa”, şcoală cu predare în limba maghiară, cuprinzând documente 

şcolare din perioada 1887-1920; 

-Al doilea fond, cuprinzând documente ale Şcolii Primare de Stat nr.6 Oradea, cu limba de predare română şi maghiară, pentru 

perioada1920-1940; 

-Al treilea fond arhivistic cuprinzând documente ale „Şcolii elementare nr.4 Oradea, cu limba de predare română şi maghiară, 

pentru perioada 1940-1950; 

-Al patrulea fond arhivistic, cuprinde perioada 1950-1995 când şcoala a purtat mai multe denumiri dintre care amintim:Şcoala 

elementară nr.5, Şcoala Medie nr.6(numai în anul şcolar 1955-1956), Şcoala de 7ani nr.7 , Şcoala Generală nr.7, „Şcoala cu clasele 

I-VIII nr.7 Oradea   ”) 

-Al cincilea fond arhivistic este cel actual, din perioada 1995 până în prezent când şcoala poart ă numele de „Şcoala cu clasele I-VIII 

Lucreţia Suciu” Oradea . 

 Clădirea şcolii a fost reabilitată de mai multe ori dar şi-a păstrat până în prezent forma originală(de literă E).Din 1978, 

datorită creşterii numărului de elevi, şcoala a mai primit un corp de clădire mai mic , cu trei săli de clasă, în care a funcţionat 

înainte fosta Grădiniţă nr.25.Până în 2000 clădirea avea aspectul unei şcoli de ţară cu săli de clasă cu pardoseală de scândură şi cu 

încălzire proprie cu sobe de teracotă. Cele mai importante  reabilitări s-au făcut în perioada 2000-2006 când şcoala a fost 

modernizată complet(încălzire centrală proprie.,acoperiş nou, tencuieli interioare moderne, pardoseală cu şapă de beton şi li noleu de 

calitate în sălile de clasă  şi gresie pe coridoare şi în  spaţiile sanitare, tencuială exterioară modernă).În anul 2017 clădirea a fost 

racordată la rețeaua de termoficare a orașului, beneficiind astfel de căldură și apă caldă , din 2018 elevii beneficiază de un teren de 

sport de uși moderne(termopan).   

 Școala are site propriu www.scoalalucretiasuciu.ro , (2017), revista  ,,Universul nostru” (2017),  sala profesorală reabilitată 

(2019) platformă digital prorie (2020), sistem de supraveghere video (2020), cbinet medical reabilitat și mobilat(2021), birouri mobilate 

http://www.scoalalucretiasuciu.ro/
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(2022), table albe, cbinet de informatică, internet de mare viteză (2021). 

  

 Încă de la înfiinţare, ca şi în prezent, instituţia se ocupa de şcolarizarea copiilor din cartierul Velenţa şi zona adiacentă  şcolii. 

Din 1968 , pe lângă forma de învăţământ de zi, în şcoală s-au organizat şi cursuri la formele de învăţământ gimnazial cu 

frecvenţă redusă. În prezent, Şcoala cu clasele I-VIII Lucreţia Suciu este singura şcoală din municipiul Oradea  în care se 

organizează cursuri la forma de învăţământ gimnazial cu frecvenţă redusă , şi din 2006 cursuri la forma de învăţământ „A doua 

şansă” pentru ciclul primar şi pentru ciclul secundar inferior(gimnazial)  prevenind astfel rata de analfabetizare din comunitate dar 

și din județul Bihor oferind posibilitatea de a continua studiile tuturor , ,,O șansă pentru fiecare”.  

 

2.2  Date de identificare 

 

2.2.1 Informații de tip cantitativ: 

 

a) Titulatura oficială a  şcolii: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,LUCREȚIA SUCIU” ORADEA 

                  b) Adresa: Oradea, str.Griviței, nr.2, jud. Bihor, telefon/fax 0359/413170, email- lucretia_suciu2004@yahoo.com, 

site - www.scoalalucretiasuciu.ro.  

 

c) Schema organizatorică 

 

Nr. 

 

 

Mediu  

Urban/Rural 

Denumirea unității de învățământ cu 

personalitate juridică 

Denumirea unității 

de învățământ fara  

personalitate 

juridică  

(arondată)- 

Observații 

1 

 

 

Urban 

 

 

Şcoala Gimnazială ,,Lucreția Suciu”, 

nr.2, jud. Bihor  

 

 

 

_ 

 

 

 

 

Tel. 0259418208 ; 

0359809002 

lucretia_suciu@yaho

o.com 

/primar,gimnazial 

 

mailto:lucretia_suciu2004@hahoo.com
http://www.scoalalucretiasuciu.ro/
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               d)  Limba de predare: 

 limba română – Pregătitoare A-VIIIA- Învățământ de zi; 

 -V-VIII -Frecvență redusă; 

- primar și secundar inferior-,, A doua șansă” 

 limba maghiară – Pregtitoare B-VIIIB- Învățământ de zi; 

 

 e) Resurse umane (an școlar 2022-2023): 

 
ELEVI 

 

    În anul şcolar 2022 - 2023 şcolarizăm un număr de 366 elevi. Planul de şcolarizare în anul şcolar 2022 - 2023 este îndeplinit în 

proporţie de 100%, elevii fiind distribuiţi pe clase astfel:  

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică: ŞCOALA GIMNAZIALĂ  

Nr.crt Nr.clase primare/gimnaziale/frecvență redusă/a doua șansă Nr.elevi 

1. 18  clase -    Înv. de zi  -primar și gimnazial  276 

2.   4  clase -    Înv. cu frecvență redusă   64 

3.  2   clase -  ,, A doua șansă” primar 

 1   clase -  ,, A doua șansă” secundar inferior 

  31 

   5  

Total 25 376 

 

 

CADRE DIDACTICE 

   Manageri :  

 

Nr.crt. Număr 

posturi 

Funcţia didactica Specialitatea Statut 

1. 1 Director prof. BOCȘAN MARIANA-SIMONA  Limba și litratura română Titular 

2 1 Director prof. HASAS TUNDE Matematică Informatică Detașat (titular) 
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Posturi/norme didactice 

Indicator Total 

Nr.de posturi/norme 42,69 

Nr.posturi/norme ocupate personal didactic 34,19 

Nr.posturi/norme ocupate de personal nedidactic 6 

Nr.posturi/norme ocupate de personal auxiliar 2,5 

 

Personal didactic angajat în anul şcolar 2022-2023: 

 

 

Total cadre didactice 48 

Titulari 34 Suplinitori calificați 12 Suplinitori necalificați 0 

PRIM 

 Adoua șansă 

GIMN 

FRși Adoua șansă 

 PRIM 

Adoua șansă 

GIMN 

FRși Adoua șansă 

 PRIM GIMN 

FRși Adoua 

șansă 

 

9 25  3 18 
 

 0 0  

 
Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: Personalul didactic angajat Total Primar Gimnazial Definitivat 12 1 11 Gradul II 8 3 5 
Gradul I 11 6 5 Doctorat 3 - 3 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

 

Distribuţia personalului didactic auxiliar în funcţie de calificări: 

Funcţia Nr.persoane Calificare DA sau NU 

Secretar 1 DA 

Contabil 1 DA 

Administrator 1 DA 

Bibliotecar 1 Nu 

 

 

PERSONAL NEDIDACTIC 

 

Funcţia Nr.persoane Calificare DA sau NU 
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Muncitor întreţinere 1 DA 

Paznic 2 DA 

Îngrijitor  3 DA 

La nivelul școlii sunt constituite comisii metodice și de lucru conform ROFUIP. 

f) Resurse materiale 

Starea fizică a clădirilor 

    Şcoala Gimnazială ,,Lucreția Suciu” Oradea îşi desfăşoară activitatea în locaţia din strada Griviței, Nr.2, în două corpuri de clădire ,, 

Clădirea A” ,  ,, Clădirea B”.  

Situaţia juridică a clădirilor în care funcţionează unitatea de învăţământ 

Statul român este proprietarul spaţiilor din strada Griviței nr.2, clădirea nu a fost revendicată.   

Situaţia utilităţilor în unitatea de învăţământ 

      Încălzirea spaţiilor în care funcţionează şcoala se asigură de la sistemul centralizat al oraşului, la fel canalizarea şi apa potabilă. 

Energia electrică este asigurată pe baza unui contract de furnizare S.C. GETICA. Serviciile de colectare a rezidurilor menajere sunt 

asigurate prin prestări servicii de către S.C.RER VEST ORADEA.   

Situaţia spaţiilor şcolare                                                          Dotarea spaţiilor 

    În prezent şcoala utilizează un nr de :                            - mobilier adecvat particularităţilor de vârstă ale elevilor; 

 18 săli de clasă                                                           - table albe magnetice ; 

 sala profesorală                                                           - table albe și negre; 

 1 laborator informatică,                                              - leptopuri/calculatoare,  

 1 cabinet medical                                                       -retroproiectoare; 

 1 cabinet de logopedie/psihologie                                 - geamuri termopan;     

 1 bibliotecă                                                                - uși termopan; 

 1 sală de sport-cu vestiar 

  Situaţia spaţiilor administrative 
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     Spaţiile administrative care deservesc activitatea de management, financiar-contabilă şi administrativă sunt următoarele:  3 birouri. 

 2 birouri: director, director adjunct.  

 1 birou: contabilitate, secretariat şi administraţie.  

Dotarea spaţiilor administrative 

        Spaţiile administrative sunt dotate cu 3 calculatoare care se utilizează pentru activitatea de secretariat , contabilitate şi administraţie, 

telefon - fax , 6 xeroxuri/multifuncționale. 

 Situaţia spaţiilor auxiliare 

  Ca spaţii auxiliare sunt utilizate : 

 1 spaţiu depozitare lapte-corn; 

 1 atelier întreţinere;  

 magazie  pentru depozitare materiale de curăţenie şi întreţinere; 

 1 spaţiu destinat arhivei unităţii de învăţământ; 

 1 vestiar;   

 4 spaţii sanitare;   

 vestiar curăţenie; 

   Dotarea spaţiilor auxiliare 

         Atelierul de întreţinere este dotat cu banc de lucru, polizor, aparat de sudură şi toate uneltele necesare. etc. Spaţiul de depozitare 

lapte-corn este dotat cu 1frigider, termometru, mese și obiecte sanitare;   

g) Resurse informaționale 6944 volume fond de carte;  

 29 calculatoare:13 calculatoare conectate la internet și 8 neconectate; 

- 8 calculatoare pentru secretariat,administrator, sala profesorală, bibliotecă, cabinet medical, cabinet logopedie şi 

direcţiune; 

- 11 laptopuri pentru profesori și administrație; 

 13 imprimante/copiatoare 

 1 fax 
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 5 videoproiectoare 

 2 table smart; 

 

h) Resurse financiare : 

 Buget de stat 

 Buget local 

 Autofinanțate 

 

2.2.2 Informații de tip calitativ 

 

 Mediul de provenienţă a elevilor: majoritatea elevilor provin din familii cu pregătire  medie, copii între 6 şi 14 ani recrutaţi din cartierul 

Velenţa şi zona adiacentă Cetăţii. 

 Copii şi tineri care ,din diferite motive, şi-au întrerupt studiile sau au depăşit vârsta clasei  pe care ar trebui să o urmeze cu minimum 

2-4 ani, şi care se pot înscrie la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă sau „A doua şansă”. 

 Populaţia şcolară este extrem de eterogenă, atât din punct de vedere material, cât şi cu ltural, fapt ce impune adoptarea permanentă a 

ofertei şcolii la cerinţele grupurilor de interese. 

 Din punct de vedere economic, datorită disponibilizărilor mari din ultimii ani, mulţi părinţi sunt: fie şomeri, fie în căutar ea unui loc 

de muncă, fie cu venituri modeste dar și care nu sunt angajați și trăiesc din ajutoare sociale. Din acest motiv avem numeroase 

solicitări de burse, rechizite, pe de altă parte sprijinul financiar şi material acordat şcolii de către părinţi este modest.  

 Populaţia şcolară a zonei a fost în continuă scădere în perioada 1990–2010, numărul de elevi la cursurile de zi scăzând continuu 

ajungând în prezent la circa 276 elevi . Acest număr a fost compensat parţial cu celelalte două forme de învăţământ menţionate la 

care învaţă în prezent 100 de elevi. 

 Calitatea personalului didactic: calificat 100% cu dorință de afirmare și dezvoltare profesională.  

 Relaţii interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare. 

 Comunicarea, circulaţia informaţiei: în şcoală există o bună comunicare între elevi, cadre didactice, părinţi, directori, personal didactic 

auxiliar, personal nedidactic şi de îngrijire, precum şi o bună circulaţie a  informaţiei în ambele sensuri. 

 Ambianţa din unitatea şcolară: în şcoală domină o atmosferă de lucru, caracterizată prin implicare şi responsabilitate, prin colaborare şi 

sprijin reciproc. 

 Unitate orientată spre școlarizare, combaterea absenteismului și analfabetismului. 
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3. RELAȚIA CU COMUNITATEA LOCALĂ. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

 

 Se caracterizează printr-un ansamblu de trăsături având ca valori dominante cooperarea, munca în echipă, 

respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, ataşament faţă de profesie, entuziasm şi dorinţa de afirmare. 
 Sunt însă şi cazuri de individualism, competiţie, rutină, conservatorism şi automulţumire. 

 Regulamentul  intern și regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ au fost elaborate prin 

consultarea tuturor factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. În conţinutul regulamentelor sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, 

a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic. 

 În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism 

şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

 Există colaborare bună între membrii colectivului, se ţine seama de sugestiile acestora şi iau decizii cu privire 

la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii. Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea 

instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. 

Nevoia de racordare a educaţiei la viaţǎ, la cerinţele şi exigenţele societǎţii contemporane impune tot mai mult 

parteneriatul dintre şcoalǎ şi autoritǎţile locale, pǎrinţii elevilor, agenţi economici, ISJ Bihor, CCD Bihor, fundaţii, 

instituţii de învǎţǎmânt și biserică.  

Parteneriatul dintre şcoalǎ şi familie s-a materializat prin relaţii bune de colaborare, prin acţiuni comune între 

cei doi factori. Prin intermediul Comitetelor de pǎrinţi şi al Consiliului reprezentativ al pǎrinţilor, a psihologului 

școlar și mediatorului școlar, instituția noastră are o bunǎ colaborare şi comunicare cu majoritatea pǎrinţilor care 

mențin legătura cu școala. Avem și mulți părinți care sunt dezinteresați de educarea copiilor;  

Poliţia  participǎ activ la organizarea unor activitǎţi în parteneriat (derularea unor programe de combatere a 

delincvenţei juvenile, prevenire a traficului de persoane, educaţie rutieră) precum şi la întǎrirea stǎrii de disciplinǎ la 

nivelul şcolii.  

Consiliul Local şi Primǎria au rǎspuns, în mare parte, solicitărilor din partea şcolii în vederea asigurării 

fondurilor necesare pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea unitǎţii şcolare.  

Parteneriatul cu autoritǎţile locale se bazeazǎ pe reciprocitatea intereselor şi pe sprijin, acesta nerezumându-se doar la 

aspecte financiare. Au fost derulate o serie de activitǎţi educative comune pe linie civicǎ, educaţie sanitarǎ, educaţie 

rutierǎ în colaborare cu Consiliul Local, Primǎrie, Poliţie.  
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4. ANALIZA DE NEVOI 

 

4.1  Analiza mediului extern -ANALIZA PEST(E) 

      De vreme ce şcoala reprezintă un sistem deschis, mediul extern al şcolii se raportează la factorii politici, 

economici, sociali, tehnologici, ecologici-activitatea oricărei instituții de învățământ este influenţată într-o mare 

măsură de acești factori. 

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi  de evoluţia 

economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de integrarea în structurile  

economice şi culturale ale Uniunii Europene. 

Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea de a păstra un 

mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului instructiv educativ şi la asigurarea finalităţilor 

educaţionale. De aceea, este necesară o radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de 

învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în 

scopul maximizării rezultatelor. 

Analiza P.E.S.T.(E) a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea Școlii Gimnaziale ,,Lucreția 

Suciu” Oradea. 

CONTEXTUL POLITIC (P): 

Cadrul legislativ, specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia sistemului de  învăţământ 

- Planul strategic al Ministerului Educaţiei Nationale cu priorităţile: descentralizare, asigurarea calităţii, resurse 

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

europene; 

Oferta politică a Guvernului României în domeniul educaţiei este concentrată în jurul următoarelor obiective: 

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

existenţa unor strategii de dezvoltare care valorifică potenţialul unităţilor de învăţământ  

 deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare, evaluare şi consiliere; 
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 liberalizarea unor sectoare, şi domenii de activitate, precum şi existenţa unor programe la nivel guvernamental 

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

formare a personalului); 

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

internaţionale; 

 descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ;  

 dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente;  

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

finanţate de statul român sau de către organismele europene - programele de dotare a laboratoarelor şi 

cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (sistem educaţional 

informatizat); 

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

Corn", Programul „Euro 200; 

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

şi formare profesională 

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

Procesul de învăţământ din Școala Gimnazială ,,Lucreția Suciu”Oradea se desfăşoară pe baza legislaţiei 

generale şi a celei specifice sistemului de învăţământ preuniversitar, având în atenţie toate actele normative din 

domeniu, notificările şi ordinele emise de M.E.N. şi de I.S.J. Bihor.  

Politica educaţională propusă de şcoala noastră este pe deplin în concordanţă cu politica educaţională 

naţională, în care învăţământul este o prioritate naţională, cu Reforma învăţământului din România, vizează aspect 

legate  de creșterea  calităţii procesului instructiv-educativ, colaborarea cu autorităţile locale şi cu comunitatea şi nu 

este aservită partidelor politice care se succed la guvernare, ci serveşte educaţiei tinerei generaţii pentru a deveni 

cetăţeni europeni, capabili să se integreze într-o societate dinamică, imprevizibilă şi în spaţiul transnaţional. 

Concluzii: 

 Politicile educaţionale sunt prinse într-un demers de restucturare;  
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 Cuvinte cheie: centrare pe competenţe, egalitate de şanse, descentralizare, educaţia pentru integrare; 

 Desfășurarea  programului „A doua șansă” 

 Servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică 

 Promovarea noilor educaţii 

 Căutarea și promovarea valorilor reale 

 

 CONTEXTUL ECONOMIC 

 Prezentul proiect de dezvoltare instituţională se integrează în cadrul reformei învăţământului preuniversitar, 

prioritară fiind refacerea legăturilor fireşti dintre şcoală şi comunitate având în vedere că „produsele 

educaţionale” vor deveni actori activi şi pe scena comunităţii locale, capabili să acţioneze responsabil şi 

competent pentru binele personal şi pentru binele comunităţii. 

 Tendinţa de globalizare şi internaţionalizare a educaţiei, are ca efect certificarea calităţii produselor nu prin 

volumul de muncă, ci prin inteligenţa încorporată în produs. O consecinţă a acestui fapt va fi libera circulaţie a 

valorilor, a elevilor, a cadrelor didactice, a tuturor celor care se vor impune pe piaţa calităţii. 

 Marea majoritate a absolvenților școlii noastre  la terminarea ciclului gimnazial urmează cursurile școlilor 

profesionale  din Oradea, care au parteneriate cu firmele economice, la care elevii se pot angaja după 

terminarea studiilor.  

 În unitatea noastră şcolară există din păcate și elevi cu o situaţie materială modestă dar și precară, acest lucru 

împiedicându-i să-şi manifeste interesul pentru şcoală. Elevii școlii beneficiază de manuale gratuite, rechizite 

gratuite, ajutorul de 200 euro pentru achiziționarea unui calculator și alocația pentru copiii cu CES.  

 Interesul agenţilor economici pentru acordarea de donaţii sau pentru sponsorizări instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar este, în continuare, foarte scăzut. Fondurile de bază sunt asigurate de Bugetul Consiliului Local 

şi de M.E.N. prin I.S.J. Bihor. 

   Concluzii: 

       - Efortul de a adecva oferta educaţională la cererea de pe piaţa muncii; 

       -Implementarea şi extinderea programelor sociale care asigură echitatea şi egalitatea de şanse     în educaţie; 

       -Insuficienta cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi de către părinţii acestora a tendinţelor de pe piaţa  

muncii. 
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CONTEXTUL SOCIAL 

             Şcoala Gimnazială ,,Lucreția Suciu” este o şcoală de cartier, elevii provenind din familii cu un status  social- 

economic modest, precar şi cu un stoc de educaţie mediu. Valorizarea şcolii şi a educaţiei , în general, se realizează în 

mare măsură, fiind necesare însă măsuri din partea unităţii şcolare, pentru a stimula acest proces.  

             Parteneriatul şcoală- familie trebuie să constituie o prioritate, având în vedere implicarea modestă a părinţilor 

în viaţa şcolii. Şcoala nu dispune de sprijin financiar şi material foarte consistent din partea părinţilor. 

          La nivel demografic, se remarcă o sensibilă scădere a populaţiei şcolare.  Distribuţia etnică  relevă trei categorii 

de elevi: români, maghiari, rromi. În şcoală se aplică politica desegregării şi a respectării diversităţii. Din punct de 

vedere al performanţelor, sunt elevi cu performanţe şcolare modeste, rezultate la concursuri, precum şi rezultate 

slabe; există preocupare din partea şcolii pentru toate categoriile de elevi, aplicându-se strategii diferenţiate. 

Un alt aspect identificat este existenţa unui număr mare de elevi care provin din familii monoparentale sau elevi 

părăsiţi temporar/definitiv de părinţii plecaţi la muncă în străinătate. 

             Şcoala dispune de resurse umane de calitate, bază materială de nivel meddiu. 

Problemelor sociale li se acordă atenţie sporită la nivel local şi naţional, iar programele de combatere a 

violenţei, a consumului de droguri şi de alcool şi-au dovedit eficienţa. 

Concluzii: 

 Percepţia societăţii asupra şcolii este relativ alterată; există tendinţa de a subestima rolul şcolii;  

 Scăderea populaţiei şcolare; 

 Școala dezvoltă în mod consecvent relaţii de colaborare cu instituţii locale; 

 Comunitatea nu are un rol activ în promovarea educaţiei; 

 

CONTEXTUL TEHNOLOGIC 

  Tehnologia are un rol foarte important în asigurarea calităţii şi a eficientizării procesului de învăţământ. Forma cea 

mai importantă a contextului tehnologic o reprezintă tehnologia informatică. În acest sens vom încerca să motivăm 

toate cadrele didactice pentru a urma cursuri de perfecţionare şi de operare PC. Școala dispune de bază materială în 

acest sens: - ambele clădiri ale şcolii sunt conectate la internet. 

Concluzii: 

 Dotarea şcolii în domeniul IT este o premisă a unei educaţii de calitate; 

 Se impune formarea cadrelor didactice în domeniul AEL, utilizarea tablelor SMART; 

 Influenţa semnificativă a tehnologiilor informatice asupra calităţii şi eficienţei demersului instructiv-educativ; 
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CONTEXTUL ECOLOGIC 

Programul naţional de protecţie a mediului devine din ce în ce mai important într-un spaţiu afectat în 

permanenţă de poluare. Apreciem că orice proiect care sprijină protecţia mediului este bine venit şi că educaţia 

ecologică trebuie să devină o componentă fundamentală în educarea tinerilor.  

    Şcoala este situată în zona Cetăţii, aproape de malul Crişului Repede şi de Parcul 1 Decembrie  locaţii unde 

elevii şcolii desfăşoară activităţi de curăţenie şi de educaţie ecologică. 

   Şcoala are în desfăşurare un proiecte educationale pe teme ecologice, coordonat de profesorii de geografie şi 

biologie din şcoală şi în care sunt implicate  clasele a VII-a şi a VIII-a . 

Vom continua să organizăm întâlniri cu reprezentaţi ai unor ONG-uri și fundații ce desfășoară activităţi de 

informare a elevilor cu privire la bolile secolului și pericolele care atentează la sănătatea lor.  

Concluzii: 

 Extinderea programelor de educaţie ecologică la nivel naţional; posibilitatea accesării opţionalului din oferta 

MEN, “Educaţia ecologică şi de protecţie a mediului”- coautori cadre didactice ale şcolii; 

 Importanţa şi necesitatea derulării proiectelor de mediu; 

   

CONTEXTUL LEGISLATIV 

Acest Proiect de Dezvoltare Instituţională a fost conceput în conformitate cu următoarele acte normative: 

 Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 cu  modificările şi completările ulterioare; 

 Metodologia formării continue aprobată prin OMECTS nr 5561/07.10.2011 cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Naționale ; 

 Programul de Guvernare pe perioada 2016-2020, capitolul Politica în domeniul Educaţiei; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu 

completări şi modificări prin Legea nr. 87/13.04.2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ 
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preuniversitar, publicată în MO nr. 38/18.01.2007; 

 HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, publicată în MO nr. 822/08.12.2008; 

 M.S. nr. 1995/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea 

copiilor şi tinerilor; 

 Legea nr. 319/2006 a sănătăţii şi securităţii în muncă; 

 Ordinul nr. 600/2018  pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 
 Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu toate modificările şi completările ulterioare; 

 OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

 ORDIN Nr. 3844/2016 din 24 mai 2016pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al 

documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 HG. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. 

 Programul de Guvernare pe perioada 2016-2020, capitolul Politica în domeniul Educaţiei; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 
 Alte legi și ordine aflate în vigoare. 

  

 4.2 Analiza mediului intern - ANALIZA SWOT 

 

I. CURRICULUM 

PUNCTE TARI 

 Şcoala dispune de documente curriculare oficiale: 

planuri-cadru, programe şcolare, metodologii de aplicare a 

programelor, ghiduri şi standarde de evaluare. 

 Preocupari în direcţia predării cunoştinţelor prin 

introducerea softului educaţional ; 

 Surse informaţionale bogate : manuale , auxiliare 

didactice,  bibliotecă, internet, televiziune prin cablu; 

 Aplicarea unor metode moderne în procesul de 

învăţământ; 

 Rezultate bune obținute la diverse concursuri; 

        PUNCTE SLABE 

 Oferta CDŞ a școlii nu satisface în  totalitate nevoile educaţionale ale 

elevilor părinților acestora și comunității şi nu constituie întotdeauna 

o activitate atractivă pentru aceştia; 

 Deschidere interdisciplinară încă  modestă; 

 Insuficienta utilizare de către unele cadre didactice a 

metodelor și mijloacelor didactice moderne;  

 Existența unor disfuncționalități în monitorizarea activității 

școlare; 

 Valorificarea necorespunzătoare a potenţialului elevilor din 

cauza lipsei de interes a beneficiarilor educaționali pentru edecație; 
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 Gamă largă de activități extracurriculare - sărbătorirea 

evenimentelor importante din istoria şi cultura neamului: 1 

Decembrie, 24 Ianuarie, 15 Ianuarie;9 mai; 1 iunie; 

sărbătorirea zilei de 8 Martie ; serbare şcolară dedicată 

sărbătorilor de iarnă; Ziua Școlii;  serbare de sfârşit de an 

şcolar. 

 Inconsistenţa evaluării sistemice; 

 

OPORTUNITĂȚI 

Majoritatea părinţilor colaborează cu cadrele didactice în 

vederea propunerii de cdș-uri; 

Oferta  de auxiliare didactice permite o selecţie riguroasă 

în vederea achiziţionării; 

 Acces la informație de ultimă oră, pe internet, sittul școlii 

și facebook; 

Creşterea gradului de autonomie a şcolii pe probleme de 

management, CDȘ, etc.; 

Varietatea ofertei de formare şi perfecţionare în domeniul 

managerial; 

Școala oferă toate condiţiile pentru buna pregătire a 

tuturor elevilor în vederea continuării studiilor liceale, 

profesionale, de ucenici, prin activităţile extraşcolare 

ajutăm la dezvoltarea lor fizică şi a culturii lor generale. 

    În zonă există unităţi şcolare – colegii, grupuri 

şcolare, cu ofertă şcolară atractivă pentru absolvenţii clasei 

a VIII-a, părinţii sunt informaţi din timp asupra 

posibilităţilor de orientare şcolară şi profesională;  

 

AMENINȚĂRI 

 Nu toţi elevii au posibilitatea să-și procure auxiliare şcolare; 

 Existenţa unor necorelări între programele şcolare de la 

învăţământul primar cu cele de la învăţământul gimnazial; 

 Sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în 

continuă transformare; 

 Insuficienta diversificare a CDȘ; 

 Planul de învăţământ şi programele şcolare prea încărcate la 

anumite discipline centrează actul educativ pe aspectul informativ, 

teoretic în defavoarea celui formative; 

 Desele modificări ale strategiilor curriculare privind evoluţia 

învăţământului pe termen mediu şi lung 
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II.RESURSE UMANE 

PUNCTE  TARI 

 Existenţa bazei de date privind populaţia şcolară, cadrele 

didactice, normarea, mişcarea de personal, examene naţionale, 

documente şi acte normative; 

 Personal didactic  calificat; 

 Cadre didactice pregătite, cu grade, cu master și doctorat, 

mentori, formatori, autori cărţi de specialitate, metodiști; 

 Personal didactic auxiliar bine pregatit la toate compartimentele; 

 Elevi dornici pentru activitatea profesională ; 

 rezultate bune în şcolarizarea elevilor şi în realizarea desegregării(în 

aceeaşi clasă învaţă elevi de cel puţin trei etnii: română, maghiară şi 

romă);  

 antrenarea elevilor în activităţi educative interesante în cadrul 

multiplelor proiecte şi parteneriate în care şcoala este parte;  

 Participarea majorității cadrelor didactice la cursuri de formare pe 

o tematică diversă; 

 Un număr semnificativ de cadre didactice au abilităţi în domeniul 

IT şi preocupări pentru predarea lecţiilor utilizând mijloace moderne; 

 Interes crescut al unor cadre didactice  pentru formare 

profesională; 

PUNCTE SLABE 

 Valorificarea insuficientă a datelor obţinute în urma 

monitorizării şi controlului activităţii didactice; 

 Scăderea numărului de elevi în circumscripția nosdtră; 

 Slaba motivare a unor cadre didactice pentru formarea 

continuă; 

 Viziune individualistă asupra procesului instructiv-

educativ; 

 Personal de întreţinere insuficient; 

 Atitudinea de dezinteres a unor părinţi și faţă de actul 

educaţional și implicit și a anumitor elevi; 

 tendință crescătoare a numărului de elevi care nu 

optează pentru o formă de învăţământ post-gimnazială; 

OPORTUNITĂŢI 

 legislaţia muncii permite angajarea de către şcoală a personalului 

calificat pentru compartimentele deficitare; 

 părinţi care solicită şi manifestă interes pentru o pregătire de 

calitate; 

 sprijinirea inițiativelor ; 

 oportunități de formare continuă a cadrelor didactice ; 

 oportunități de orientare școlară și profesională a elevilor: 

 pregătirea elevilor cu CES cu profesori de sprijin; 

 prezența și colaborarea cu psihologul școlar: 

 școala noastră beneficiază de mediator școlar;    

 

AMENINŢĂRI 

 creşterea numărului de elevi proveniţi din familii 

monoparentale sau din migrarea intregii familii în ţările UE; 

 lipsa de timp a părinţilor conduce la o slabă implicare a 

familiei în viaţa şcolii; 

 autonomia parţială a şcolii în managementul resursei 

umane; 

 scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu, ca urmare a 

perturbărilor apărute în sistemul de valori ale societăţii; 
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III. RESURSE MATERIALE  

 

PUNCTE TARI 

 două corpuri de clădire în stare bună, unele recent reabilitate şi 

modernizate cu 18 săli de clasă  cu mobilier, în general, în stare bună; 

 baza materială bună în continuă modernizare; 

 spații igienizate, grupuri sanitare moderne cu accesorii pentru igiena 

zilnică; 

 curte şi parc spaţioase, cu teren de sport finalizat în 2019; 

 conectarea la internet de mare viteză (2020-2021); 

 bibliotecă dotată cu sală de lectură; 

 menţinerea stării de funcţionare prin activităţi de întreţinere şi 

reparaţii periodice; 

 două laboratoare( informatică şi biologie); 

 sală de sport mică dar funcţională şi folosită la maxim; 

 două cabinete: c.medical –modernizat în 2022; c. 

psihologie/profesor de sprijin; 

 mijloace de învăţământ moderne:1 retroproiector, 5 

videoproiectoare, 11 laptop-uri, tablă Smart, soft educaţional 

diversificat, copiatoare, scanere, imprimante, etc. 

 racordarea la termoficarea orașului din 2017; 

 înființarea unei reviste cu ISSN, pentru a prezenta activitatea 

didactică și extracuriculară; 

 înființarea sitte-ului școlii, în vederea promovării ofertei 

educaționale;  

 sistem de supraveghere video prevăzut cu 8 camere, exterioare și 

interioare; 

 

PUNCTE SLABE 

 

 lipsa unei evidenţe si a unui control în vederea 

recuperării pagubelor realizate de către elevi; 

 unele cadre didactice nu îşi asumă responsabilitatea 

gestionării şi întreţinerii bunurilor din sala de clasă; 

 utilizarea incorectă a utilităţilor de către elevi; 

 lipsa unei săli festive ; 

 finanțare din surse externe foarte mică ; 

 nevalorificarea la maxim a resurselor materiale; 

 prezenţa în insuficientă măsură a unor surse de 

venituri proprii; 

 buget centralizat, nu se primesc în totalitate 

sumele/elev; 

 

OPORTUNITĂŢI 

 descentralizarea finanţării şi autonomia instituţională; 

 posibilitatea obținerii de fonduri financiare necesare în vederea 

asigurării de condiţii materiale decente; 

 pograme naţionale de dotări cu material didactic pentru laboratoare 

şi sala de sport şi cu carte şcolară pentru biblotecă; 

 posibilitatea închirierii spațiilor pentru diferite activități în vederea 

AMENINȚĂRI 

 fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valutele 

de referinţă afecteaza contractele de achiziţii pe termen 

mediu si lung; 

 bugetul limitat al comunităţii locale faţă de nevoile 

şcolii; 

 slaba motivaţie  financiară a personalului din 
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obținerii de resurse extrabugetare; 

 posibilitatea îmbunătăţirii  bazei materiale  prin programele 

existente la nivel local. 

învăţământ; 

 fonduri mici pentru dezvoltare/întreţinere; 

 autonomia parţială a şcolii în managementul  

resurselor financiare; 

 

 

 

IV.RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT 

PUNCTE TARI 

 colaborare foarte bună cu ISJ Bihor, 

 colaborarea cu Primaria, Politia  Inspectoratul Teritorial de 

Muncă, pompierii,   

 colaborarea cu CJRAE, Centru de Plasament nr. 2,  ; 

 colaborare bună cu reprezentanții bisericii; 

 colaborare cu fundații umanitare; 

 relaţii de parteneriat cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor; 

 registru  larg de parteneriate cu alte școli din județ sau din alte 

județe; 

 Proiecte europene derulate în ultimii doi ani; 

PUNCTE SLABE 

 inconsecvenţa în promovarea imaginii şcolii în 

comunitate; 

 puţine activităţi desfăşurate în şcoală care să 

implice participarea părinţilor de la ciclul gimnazial; 

 puţine activităţi desfăşurate direct în comunitate; 

 Slaba implicare în realizarea unor proiecte de  fin

anţare la nivel instituţional; 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 Paletă largă de oferte pentru proiectele de parteneriat; 

 Asistenţă de specialitate în realizarea de proiecte de parteneriat; 

 Deshiderea spre colaborare a instituţiilor şi organizaţiilor din 

comunitatea locală; 

 Existența comunicării școală- comunitate  în dublu sens; 

 Implicarea școlii în acțiuni comunitare, proiecte de voluntariat; 

 Posibilităţi mari de colaborare cu alte instituţii de învăţământ 

preuniversitar din judeţ; 

AMENINŢĂRI 

 Timpul limitat al părinţilor ar putea conduce la o 

slabă implicare a acestora în viaţa şcolii; 

 Perceperea eronată de către o parte a comunităţii 

a problematicii  vaste din activitatea şcolii; 

 Influența culturii de cartier, adoptarea modelului 

„școală de cartier”; 

 Disponibilitate scăzută a părinţilor pentru 

problemele propriilor copii, cu implicaţii atât în relaţia 

profesor-elev, cât şi în performanţa şcolară a elevilor. 

 Accentuarea efectelor negative în educaţia 

elevilor din cauza unei comunicări tot mai dificile cu 

familia 
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Concluziile şi interpretările analizei PEST(E) și analizei SWOT sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de acţiune strategică a 

Şcolii Gimnaziale  ,,Lucreția Suciu” Oradea pentru perioada 2022 – 2026.  

 

5. VIZIUNEA ȘCOLII 

 

 

Şcoala Gimnazială “Lucreția Suciu”- ,,O școală pentru toți!” 
 
 

 

6  MISIUNEA ȘCOLII 

 

 

,,Să asigure integritatea și educația diferențiată a tuturor elevilor, să elimine abandonul școlar, să 

respecte identitatea culturală și etnică a fiecăruia!” 
 

 

Şcoala Gimnazială “Lucreția Suciu” Oradea  îşi propune să asigure cadrul favorabil unei educaţii solide pentru 

toţi elevii implicând în procesul de dezvoltare şcolară deopotrivă factorii educaţionali şi comunitatea locală. 

Şcoala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie; în opinia noastră educaţia nu este un 

privilegiu pentru câţiva, ci este un drept al tuturor. 

Ne dorim: 

 O şcoală ca mediu al descoperirii de sine şi al orientării elevilor spre împlinirea în carieră şi viaţa privată. 

 Formarea orizontului de cultură generală. 

 Dezvoltarea unor deprinderi de muncă intelectuală, individuală şi în echipă. 

 Asigurarea competenţelor necesare pentru admiterea în următoarea etapă de învăţământ. 

 Dezvoltarea unor disponibilităţi afective: respect, colegialitate, prietenie. 

 Dobândirea încrederii în sine prin costruirea unei imagini pozitive asupra reuşitei personale
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7. OBIECTIVELE STRATEGICE 
 

Pornind de la analiza diagnostică şi de la ţintele strategice; acceptând că nivelul de formare atins în școală reprezintă un mijloc puternic de 

integrare școlară și socială, că eşecul şcolar generează eşecul social, opţiunile strategice pentru perioada 2022-2026, derivate din misiunea 

școlii,  sunt: 

 Îmbunătățirea participării școlare; 

 Îmbunătățirea rezultatelor învățării; 

 Îmbunătățirea stării de bine a copiilor, inclusiv a satisfacției beneficiarilor. 

 Obiectivele strategice se raportează la strategiile europene/naționale privind educația și formarea profesională: 

 Recomandarea consiliului din 24 noiembrie 2020 privind educația și formarea profesională (EFP) pentru 

competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență 2020/C 417/01; 

 Strategia privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030; 

 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România; 

 Strategia Naționalã pentru dezvoltarea durabilă a României 2030; 

 

 

 

 Obiectivele strategice sunt: 

 

 1 – Reducerea, până în 2026, a abandonului școlar în ciclul primar de la 13% la 7% și în ciclul gimnazial 

de la 28%, la 15%; 

 2 - Creșterea anuală cu 7%, în următorii 3 ani, a procentului absolvenților de clasa a VIII-a care se înscriu 

și susțin Evaluarea Națională pornind de la 30% 

 3 – Creșterea anuală cu 20% a numărului activităților didactice în care cadrele didactice aplică 

utilizează/integrează noile tehnologii; 

 O4 – Formărea de compentențe europene tuturor elevilor/elevilor cu CES, prin creșterea anuală cu 10% a 

numărului de profesori care participă la cursuri de formare ; 
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8. OPȚIUNI STRATEGICE 

Opţiunile strategice derivate din misiunea şcolii şi vizând atingerea ţintelor propuse vor fi realizate prin mai 

multe căi, după cum urmează: 

 
 O 1: – Reducerea, până în 2026, a abandonului școlar în ciclul primar de la 13% la 7% și în ciclul gimnazial de la 28%, la 15%; 

 

Obiective 

specifice 

Acțiuni Termene Responsabilități Resurse 

necesare 

Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

Monitorizare, 

evaluare 

1. Implementarea 
unui program de 
reducere și 
prevenire a 
abandonului școlar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1. Analiza situației la 
învățătură și întocmirea de liste 
cu elevii care au obținut rezultate 
slabe, elevii care au avut un 
număr mare de absențe și cei 
care nu au fost 
încheiați/neprezentați 

Septembrie 

Octombrie 

anual 

Director, consiliu de 
administrație, 
comisia CEAC, 
diriginții 

resurse 

umane, 

materiale, 

digitale, 

financiare, 

temporale, 

- Identificarea elevilor 
cu probleme de învățare 
și cei cu frecvențănță 
scăzută 

Numărul de elevi 
identificați 

- Lista disciplinelor 
unde întâpină 
dificultăți de 
învățare 

Monitorizarea va fi 
realizată de director și 
directorul adjunct, pe 

parcursul derulării 
activităților și în privința 
respectării termenelor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluarea va fi realizată 
prin verificarea îndeplinirii 
indicatorilor de realizare, 

atingerii rezultatelor 
așteptate și a obiectivelor 

specifice 
 

A2. Screening al copiilor atât la 
nivelul clasei prin chestionar 
aplicat de către diriginte/persoană 
resursă fiecărui copil identificat în 
risc. 

 

Octombrie  

anual 

Director adjunct, 
Diriginții 

resurse 

umane, 

digitale, 

temporale, 

- Identificarea elevilor 
în risc de abandon 
școlar 

- Fișele de 
evaluare a 
satisfacției 
beneficiarilor, 
completate și 
centralizate 
 

A3. Întâlniri diriginte-părinte-
consilier școlar în vederea 
identificării cauzelor și a 
disponibilității de a fi incluși în 
programul de  reducere și 
prevenire a abandonului școlar 

Octombrie 

noiembrie 

anual 

Director, director 
adjunct, 
responsabilii 
comisiei diriginților, 
diriginții 
Psiholog școlar 

resurse 

umane, 

materiale 

Identificarea cauzelor 
care duc la probleme de 
învățare și la un număr 
ridicat de absențe  
- Stabilirea elevilor 
care vor beneficia de 
sprijin  

Numărul de elevi ce 
urmează să 

beneficieze de 
sprijin 

Grupele de lucru 

A4.  Elaborarea  și 
implementarea unui plan de  
activități pentru elevii cuprinși în 
program și comunicarea acestuia 
elevilor/părinților.  

Noiembrie 

Mai 

anual 

Coordonator 
program 

 
 
 

resurse 

umane, 

materiale 

- Participarea la activități 
extracurriculare 
- Elaborarea unor 
activități remediale 

- Competențe 
îmbunătățite 

- Planul de 
activități 
- Tabele nominale 

de prezență 
 

 A5. Înregistrarea și analiza 
rezultatelor școlare 

Iunie anual Diriginți  

Responsabil 

CEAC 

resurse 

umane, 

materiale, 

digitale, 

- Medii de promovare  
- Număr mare de elvi 
care au promovat 

- Raport RAEI  
- Date statistice 
privind rezultatele 
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 O 2: – Creșterea anuală cu 7%, în următorii 3 ani, a procentului absolvenților de clasa a VIII-a care se înscriu și susțin Evaluarea 

Națională pornind de la 30% 
  

Obiective 

specifice 

Acțiuni Termene Responsabilități Resurse 

necesare 

Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

Monitorizare, 

evaluare 

1. Implementarea 
unui program de 
pregătire a elevilor 
de clasa a VIII a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1. Analiza situației la 
învățătură și întocmirea de liste 
cu elevii care au obținut rezultate 
slabe,  dar și cu elevii care au  
potențial de promovare a EN  

Septembrie 

Octombrie 

anual 

Director, Cadre 
didactice de 
specialitate 

resurse 

umane, 

materiale, 

digitale, 

temporale, 

- Identificarea elevilor 
cu probleme de învățare 
și cei cu potențial de 
promovare a 
examenului național; 

- Lista cu 
numărul de 

elevi identificați 
 

Monitorizarea va fi 
realizată de director și 
directorul adjunct, pe 

parcursul derulării 
activităților și în privința 
respectării termenelor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluarea va fi realizată 
prin verificarea îndeplinirii 
indicatorilor de realizare, 

atingerii rezultatelor 
așteptate și a obiectivelor 

specifice 

A2. Întâlniri diriginte-părinte-
consilier școlar în vederea 
identificării cauzelor și a 
disponibilității de a fi incluși în 

programul de  pregătire 

Octombrie 

noiembrie 

anual 

Director, director 
adjunct, 
responsabilii 
comisiei diriginților, 
diriginții 
Psiholog școlar 

resurse 

umane, 

materiale 

Identificarea cauzelor 
care duc la probleme de 
învățare  
- Stabilirea elevilor 
care vor beneficia de 
sprijin  

- Lista cu numărul 
de elevi ce 
urmează să 

beneficieze de 
pregătire 

 A3. Colaborare cu profesorii de 
specialitate pentru a iniția crearea 
unui grup de elevi- peer mentoring   

 

Noiembrie 

anual 

comisia diriginților, 
diriginții, profesorii 
de sprijin/specialitate 

resurse 

umane, 

materiale 

Formarea echipelor de 
sprijin (profesori+ elevi  
peer mentoring) 
- Dezvoltarea 
abilităților socio-
emoționale și cognitive, 
precum și a identității de 
sine. 

- Număr de 
perechi elev 
mentor-elev 

A4.  Elaborarea  și 
implementarea unui plan de  
activități pentru elevii cuprinși în 
program și comunicarea acestuia 
elevilor/părinților.  

Noiembrie 

Mai 

anual 

Coordonator 
program 
 

resurse 

umane, 

materiale 

- Participarea la activități 
extracurriculare 
- Elaborarea unor 
activități remediale 

- Competențe 
îmbunătățite 

- Planul de 
activități 
- Tabele nominale 

de prezență 
 

 A5. Înregistrarea și analiza 
rezultatelor școlare 

Iunie 

anual  

Diriginți  

Responsabil 

CEAC 

resurse 

umane, 

materiale, 

digitale, 

- Medii de promovare  
- Număr mare de elvi 
care au promovat 
 

- Raport RAEI  
- Fișe de progres 
- Date statistice 
privind rezultatele 

Lsta elevilor participanți la 
EN 

Tabele nominale de 
prezență 

Rezultate școlare 
îmbunătățite 
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O 3 – Creșterea anuală cu 20% a numărului activităților didactice în care cadrele didactice aplică utilizează/integrează noile 

tehnologii; 
 

Obiective 

specifice 

Acțiuni Termene Responsabilități Resurse 

necesare 

Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

Monitorizare, 

evaluare 

1. Creșterea, în 

anul școlar 

2022-2023, 

cu 20% a 

activităților 

didactice 

care 

utilizează 

noile 

tehnologii, 

prin 

extinderea 

numărului de 

cadre 

didactice 

capabile să 

le utilizeze 

1.1. Achiziționarea de 

dispozitive și instrumente 

necesare 

anual Director, consiliu 

de administrație, 

contabil, 

administrator de 

patrimoniu 

resurse 

umane, 

materiale, 

digitale, 

financiare, 

temporale, 

- îmbunătățirea 

capacității instituției 

de a susține simultan 

activități educaționale 

sprijinite de TIC 

- cel puțin o 

tablă smart, un 

proiector și un 

laptop luate în 

inventar 

Monitorizarea va fi 

realizată de director și 

directorul adjunct, pe 

parcursul derulării 

activităților și în 

privința respectării 

termenelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea va fi 

realizată prin 

verificarea îndeplinirii 

indicatorilor de 

realizare, atingerii 

rezultatelor așteptate și 

a obiectivelor 

specifice 

1.2. Organizarea de întâlniri 

de lucru, pe comisii metodice 

pentru conceperea și 

asimilarea noilor metode și 

instrumente de lucru, utilizând 

TIC 

Octombrie- 

decembrie 

Director adjunct, 

responsabilii 

comisiilor 

resurse 

umane, 

digitale, 

temporale, 

- îmbunătățirea 

capacității cadrelor 

didactice de înțelegere 

și utilizare a noilor 

tehnologii în 

activitatea didactică 

- procese verbale 

/ alte dovezi ale 

ședințelor/ 

întânirilor de 

lucru 

1.3. Realizarea de lecții 

cu ajutorul TIC de către 

fiecare cadru didactic 

Octombrie-

iunie 

Director, director 

adjunct, 

responsabilii 

comisiilor 

metodice, toate 

cadrele didactice 

- îmbunătățirea 

capacității cadrelor 

didactice de utilizare a 

noilor tehnologii în 

activitatea didactică 

- impact pozirtiv 

asupra motivației de 

învățare a elevilor  

- Anual cel puțin 

2 procese verbale 

/ alte dovezi ale 

orelor susținute 

de TIC pentru 

fiecare cadru 

didactic  

1.4. Realizarea de feedback 

din partea elevilor referitor la 

utilizarea TIC în activitatea 

didactică 

iunie CEAC, comisia 

diriginților, 

diriginții 

-  îmbunătățirea 

comunicării cu elevii 

și părinții 

- Fișele de 

evaluare a 

satisfacției 

beneficiarilor, 

completate și 

centralizate 

1.5. Informarea periodică a 

părinților referitor la 

progresele realizate privind 

utilizarea TIC în activitatea 

didactică 

de 2 ori /an comisia 

diriginților, 

diriginții 

-  creșterea implicării 

părinților în educația 

copiilor  

- procese verbale 

/ alte dovezi ale 

ședințelor/ 

întânirilor de 

informare cu 

părinții fiecărei 

clase 
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 O4 – Formarea de compentențe europene tuturor elevilor/elevilor cu CES, prin creșterea anuală cu 10% a 

numărului de profesori care participă la cursuri de formare ; 
 

Obiective 

specifice 

Acțiuni Termene Responsabilități Resurse 

necesare 

Rezultate așteptate Indicatori de 

realizare 

Monitorizare, 

evaluare 

1. Implementarea 
unui program de 
pregătire  a 
cadrelor didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1. Analiza situației de formare 
a cadrelor didactice , cursuri , 
webinarii,  

Septembrie 

Octombrie 

anual 

Director, consiliu de 
administrație,  
Responsabil 
Comisia de 
mentorat didactic 

si formare in 

cariera didactica 

resurse 

umane, 

materiale, 

digitale, 

financiare, 

temporale, 

- Identificarea cadrelor 
didactice  cu potențial 
de participare la cursuri 
de pregătire 

Numărul de cadre 
identificate 

- Lista cursurilor 
de formare; 

Monitorizarea va fi 
realizată de director și 
directorul adjunct, pe 

parcursul derulării 
activităților și în privința 
respectării termenelor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluarea va fi realizată 
prin verificarea îndeplinirii 
indicatorilor de realizare, 

atingerii rezultatelor 
așteptate și a obiectivelor 

specifice 

A2. Screening al cadrelor 
didactice prin chestionar aplicat 
de către responsabilul cu formarea 
aplicat fiecărui cadru didactic.  

Octombrie  

anual 

Director adjunct,  
Responsabil 
Comisia de 
mentorat didactic 

si formare in 

cariera didactica 

resurse 

umane, 

digitale, 

temporale, 

- Identificarea cadrelor 
didactice de format 

- Fișele de 
evaluare a 
satisfacției 
beneficiarilor, 
completate și 
centralizate 
 

 

A2. Întâlniri directori –
responsabil formare-cadre în 
vederea identificării metodelor și a 
disponibilității de a fi incluși în 

programul de  pregătire 

Octombrie 

noiembrie 

anual 

Director, director 
adjunct, 
 Responsabil 
Comisia de 

mentorat didactic 

si formare in 

cariera didactica 

Psiholog școlar 

resurse 

umane, 

materiale 

Identificarea metodelor  
care duc la 
implementarea 
programuli de pregătire  
- Stabilirea cadrelor 
care vor beneficia de 
pregătire  

Numărul de cadrei 
ce urmează să 
beneficieze de 

pregătire 

 A3. Colaborare cu 
formatori/asociații de formare 
acreditate pentru a iniția crearea 
unui grup de cadre  

 

Noiembrie 

anual 

Director, director 
adjunct,  
Responsabil 
Comisia de 

mentorat didactic 

si formare in 

cariera didactica 

Psiholog școlar 

resurse 

umane, 

materiale 

- eleborarea unui 
program de pregătire 

-  

- Programul de 

lucru 

A4.  Elaborarea  și 
implementarea unui plan de  
activități pentru cadrele formare 

Noiembrie 

Mai 

anual 

Coordonator 
program 
 

resurse 

umane, 

materiale 

- Participarea la activități 
de formare 
- Competențe 
îmbunătățite 

- Planul de 
activități 
- Tabele nominale 

de prezență 
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 A5. Înregistrarea și analiza 
rezultatelor  

Iunie anual Responsabil 
Comisia de 

mentorat didactic 

si formare in 

cariera didactica 

resurse 

umane, 

materiale, 

digitale, 

- Număr cursuri de 
formare 

- Cadre care au 
promovat cursurile 

 

-- Date statistice 
privind rezultatele 

Lista cadre formare 
Tabele nominale de 

prezență 
Rezultate școlare 
îmbunătățite 

 

 

 

 

 

 

 

Director, 

       Prof. Bocșan Mariana-Simona 


