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I.ARGUMENT 
         Lumea este într-o continuă schimbare, cu tot ceea ce implică acesta, pentru viaţa economică, culturală, socială. Modelele învăţării şi 

ale muncii se schimbă rapid, ceea ce presupune nu doar adaptarea individului la schimbare, ci şi schimbarea modalităţilor de acţiune deja 

existente, care devin ineficiente. Cum vor arăta elevii pe care şcoala îi pregăteşte acum, peste 40 ani? Ne gândim că cei pe care îî educăm 

acum se pensionează în 2075? Sistemele de educaţie şi formare sunt în schimbare, în continuă transformare şi trebuie să se adapteze la 

contextul în care elevii trăiesc şi învaţă astăzi. Acest lucru este o provocare pentru multe şcoli, deoarece presupune o schimbare de 

mentalitate, conturarea unei şcoli cu adevărat incluzive, care să ofere posibiltăţi egale de acces la învăţarea de calitate, cu prioritizare pe 

cerinţele şi nevoile individuale, fără să se minimalizeze resursele de care beneficiază aceştia. Elevii trebuie ,, învăţaţi să înveţe”, astfel ei vor 

fi capabili să se adapteze la schimbările societăţii. 

Educaţia reprezintă factorul strategic al dezvoltării viitoare a fiecărei ţări prin contribuţia sa esenţială la modelarea 

multidimensională şi anticipativă a capitalului uman. 

În mileniul al III-lea, inovarea și rapiditatea transmiterii informaţiilor stau la baza tuturor activităților performante și competitive din 

sfera cunoașterii, din economie, din întreaga viață a comunității. 

          Constituită ca sistem deschis, care se află în relaţie directă cu mediul său exterior şi cu comunitatea în cadrul căreia funcţionează, o 

organizaţie şcolară poate transforma coordonatele sale specifice în atuuri care să-i permită iniţierea şi derularea parteneriatului educaţional. 

Pentru a-şi asuma  acest rol, şcoala trebuie să fie preocupată de lărgirea caracterului participativ al managementului şcolar, de atragerea 

familiei în problemele şcolii, de extinderea colaborării către toţi factorii care pot deveni sensibili faţă de dezvoltarea educaţiei şi nu în 

ultimul rând de sensibilizarea tuturor categoriilor care pot avea o relativă disponibilitate în raport cu problemele şcolii şi cu susţinerea ei. 

Răspunzând cerinţelor sociale şi comunitare, şcoala trebuie să orienteze întregul său demers didactic asupra elevilor, ceea ce poate conduce 

în mod gradual la creşterea prestigiului şcolii în comunitate.  

Oferta educaţională va trebui să includă actualizarea curriculumului, introducerea noilor tehnici de predare centrate pe cerinţele şi pe 

stilurile individuale de învăţare ale elevului, promovarea inovaţiei în predare şi în învăţare, precum şi furnizarea competenţelor şi abilităţilor 

necesare pentru ocupaţiile noi. Promovarea principiului educaţiei permanente prin învăţarea pe tot parcursul vieţii reprezintă pentru întreg 



învăţământul constănţean o direcţie de acţiune prioritară, preocupările în acest domeniu fiind esenţiale pentru dezvoltarea personală, civică 

şi socială, precum şi din perspectiva şanselor de obţinere a unui loc de muncă mai bine remunerat prin valorificarea rezultatelor învăţării 

dobândite, de la educaţia timpurie până la studiile post-universitare şi alte forme de educaţie a adulţilor în contexte formale cât şi non-

formale sau informale. 

Întregul sistem de educaţie şi formare profesională trebuie să asimileze principiile şi obiectivele dezvoltării durabile ca element 

integrator al ansamblului de cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi necesare existenţei şi performanţei personale şi socio-culturale în lumea 

modernă. 

Din perspectiva dezvoltării durabile, a globalizării educaţiei, a integrării acesteia cu cercetarea şi inovarea, Liceul Teoretic ,,Ioan 

Cotovu” din Hârşova, respectiv cadrele didactice şi beneficiarii direcţi ai sistemului de învăţământ, elevii, promovează politicile publice 

destinate implementării unei noi viziuni asupra educaţiei, formării, cercetării şi dezvoltării având ca dimensiuni principale îmbunătăţirea 

calităţii şi a eficacităţii sistemului de educaţie şi formare profesională, facilitarea accesului universal la educaţie şi formare, deschiderea 

sistemului de educaţie şi de formare profesională către spaţiul european. 

Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2018-2022 l-am realizat plecând de la o radiografie complexă şi realistă asupra 

mediului extern în care activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern. Tehnicile de analiză SWOT au permis o 

evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra  

activităţii unităţii. Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor generatoare şi a riscurilor 

asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora. Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor 

tari" (care reprezintă capitalul dereferinţă) şi a "oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de comunitate. Scopurile strategice asumate 

izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii şcolare, corelate cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate. 

      Liceul este cunoscut în zonă ca un liceu cu tradiţie, singurul liceu teoretic pe o rază de 60 km. Activitatea se desăşoară în mediul urban, 

într-o zonă multietnică, în care se împletesc mai multe culturi (ruşi lipoveni, rromi, tătari, turci musulmani), slab dezvoltată economic, cu 

rată crescută a şomajului. Marea majoritate a elevilor provine din familii cu venituri medii. La aceştia se adaugă elevii proveniţi din familii 

monoparentale sau cu un părinte plecat la muncă în străinătate. Pe lângă problemele emoţionale specifice, aceşti elevi au şi o stimă de sine 

scăzută şi sunt mai expuşi la pericole, gen abandon şcolar. În prezent, aproximativ 10% dintre elevii înscriși în clasa a IX-a abandonează 

școala înainte de finalizarea liceului, în favoarea prestării unor munci ocazionale necalificate.  



 Pe de altă parte, rata de promovare a examenului de bacalaureat este relativ scăzută (~70%), în mare, din aceleași cauze, dar și datorită 

faptului că școala nu le dezvoltă elevilor competența de ,,a învăța să înveți”. 

 

 
 

SCOPUL OFERTEI MANAGERIALE 
 

Învățământul trebuie să joace un rol esențial în promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active, 
bazat pe stimularea creativității și a inovării, inclusiv a spiritului întreprinzător la toate nivelurile de educație și 
formare, o necessitate obiectivă impusă de tranziția către o economie și o societate bazată pe cunoaștere. 
 

Elaborarea prezentului PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ pentru perioada 2018-2022 este necesară 
pentru continuarea demersurilor anterioare, care au avut ca scop prioritar dezvoltarea culturii organizaţionale şi 
redobândirea titlului de “şcoală deschisă comunităţii”, prin desfăţurarea unui învăţământ de calitate, incluziv şi 
echitabil pe durata întregului ciclu de învăţământ primar, gimnazial şi liceal, astfel încât toate obiectivele propuse să 
poată fi evaluate şi confirmate la nivel local, judeţean, regional, naţional şi internaţional. 

 
Evoluţia ascendentă din ultimii 4 ani a LICEULUI TEORETIC ,,IOAN COTOVU’’ HÎRŞOVA şi progresele 

înregistrate pe domeniile prioritare (Cine suntem? Unde ne aflăm? Ce schimbări se impun? Cum vom reuşi să le 
realizăm? Ce valori ne susţin? Cine sunt beneficiarii schimbărilor?) m-au determinat să-mi canalizez atenţia asupra 
finalităţilor educaţiei, cum ar fi: 

 Dobândire de abilităţi, atitudini, cunoştinţe, aptitudini, credinţe şi valori; 
Eficientizarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului: Curriculum, Resurse material – financiare, Resurse 

umane, Relaţii sistemice şi comunitare; 
 Asigurarea coerenţei transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii într-o listă de obiective pe termen scurt, ce 
pot fi uşor înţelese şi monitorizate de către toţi beneficiarii educaţiei 

 Creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii ale corpului profesoral prin dezvoltarea personală şi 
profesională; 



 Iniţierea, participarea şi dezvoltarea de proiecte şi parteneriate naţionale şi internaţionare cu scopul creşterii 
vizibilităţii unităţii de învăţământ. 

 
 
 
 

CONTEXTUL LEGISLATIV 
 

Legislația în domeniul educațional a suferit, în ultimii 25 de ani, numeroase modificări, mai mult sau mai puțin de substanță. Principalele 
acte normative care stau la baza funcționării sistemului național de educație sunt: 

 
 Legea 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, cu completările și modificările ulterioare; 

 OUG NR.117/ 23.12.2013 privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/ 2011 și pentru luarea unor măsuri în 
domeniul învățământului, structura sistemului de învățământ românesc ; 

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Legea 35/2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

 Programul de Guvernare, subcap. 4.1. „Educaţie”; 

 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România; 

 Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020; 

 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ş. 
nr.5079/19.09.2016 cu completările și modificările ulterioare ; 

 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare în sistemul de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.C.T.S. 
nr. 5547/06.10.2011; 

 Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar; 

 Legea 35/2006 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ; 

 Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – http://europa.eu ; 

 Ordine, note, notificări și precizări ale M.E.N. 
 

 



 

II. VIZIUNEA, MISIUNEA,VALORILE ȘCOLII 
VIZIUNEA ŞCOLII 

 
 

MISIUNEA ŞCOLII 

,,Ne adaptĂm continuu Și oferim un mediu de învĂȚare prietenos, sigur Și atractiv, care sĂ 

asigure succesul tuturor Și al fiecĂruia”. 

Valorile școlii noastre sunt : profesionalismul echipei, libertatea cunoașterii și exprimării, respectul și valorizarea 

diferenței umane, dreptul la șanse egale și performanța. 

 

În existenţa sa, şcoala a avut permanent  în vedere să promoveze respectul faţă de valorile adevărate şi să ghideze tinerii spre căile adevărate 

prin care pot evolua şi se pot perfecţiona, contribuind substanţial la educaţia de calitate, continuu ascendentă şi performantă, în concordanţă cu 

exigentele unei societăţi democratice, cu aspiraţii integratoare occidentale, astfel: 

să promoveze politici bazate pe comunicare, interrelaţionare, spirit de echipă, devenire personală şi organizaţională; 

să sprijine şi să îndrume resursa umană din şcoală; 

să motiveze şi să consilieze personalul didactic aflat la început de carieră; 

să îşi atingă obiectivele asumate prin diagnoze şi feed-back; 

să monitorizeze prin indrumare permanentă activitatea didactică la clasă; 

să iniţieze şi să dezvolte parteneriate interinstituţionale, relaţionate, cu precădere, la comunitate; 

să dezvolte la copil capacitatea de autocunoaştere şi respectul de sine; 

să-şi asume responsabilităţi în funcţie de capacităţi; 

să respecte diversitatea culturală şi religioasă; 

să înţeleagă şi să respecte egalitatea şanselor, să beneficieze şi să promoveze drepturile democratice în toate sectoarele comunităţii; 

Împreunâ construim un viitor mai bun pentru fiecare! 

 



să gestioneze în mod corect de resursele economice şi cultural; 

să-şi asume responsabilitatea de a menţine patrimoniul natural pentru generaţiile viitoare; 

să înveţe să trăiască într-un mediu curat; 

sa promoveze o imagine pozitiva in mass-media; 

 
III. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN 
 

III.1. INFORMAȚII DE TIP CANTITATIV 

 
Coordonate generale: 

 
a) Denumirea unității școlare: 

LICEUL TEORETIC ,,IOAN COTOVU” HÎRŞOVA 

b) Adresa unităţii şcolare: 

Str. SOS. CONSTANŢEI NR. 24 

c) Tel./Fax: 0241870316 
d) e-mail: lharsova@yahoo.com 

e) Site-ul şcolii: 
Niveluri de învatamant: primar, gimnazial, liceal 



Programul Şcolii: 8.00 -19.00 
Limba de predare: limba româna 

Statutul proprietății Şcolii: PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL HÎRŞOVA 

 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date statistice de bază pentru anul şcolar 2018/2019: 

Nivel de învăţământ-  primar, gimnazial,liceal 

Limba de predare- Română 

Număr de clase -32 

Număr de elevi-  845(289  învăţământ primar, 151 învăţământ  gimnazial, 349 -
învăţământ liceal,   56- ,,A doua sansă” secundar inferior) 

Număr de posturi -  66,56 (46,56 didactic,  9 didactic auxiliar,  11 nedidactic) 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCURT ISTORIC : 

Începuturile şcolii de stat din Hârşova sunt legate de anul 1879 şi de numele învăţătorului Ioan Cotovu al cărui nume îl poartă astăzi 

instituţia. Activitatea sa este continuată cu aceeaşi pasiune şi dăruire, timp de peste 40 de ani, de fiul său, Vasile Cotovu. Ca semn al 

recunoaşterii întregii activităţi desfăşurate în slujba învăţământului şi a comunităţii locale de către familia Cotovu, cetăţenii oraşului 

realizează în 1934 un bust al primului învăţător, aflat astăzi la intrarea în incinta liceului. 

 La 15 septembrie 1922 se înfiinţează unicul gimnaziu din zonă - “Principele Mihai” - fiind recunoscut de stat şi întreţinut din 

mijloacele băneşti ale primariei şi ale comitetului şcolar. Acest gimnaziu funcţionează doar 10 ani, fiind reînfiinţat abia în 1945 sub 

denumirea de Gimnaziul Unic, iar după 1948 – Şcoala Elementară de 7 ani.  

Ulterior, în urma demersurilor realizate de un alt recunoscut dascăl – Ion Popescu, în anul 1955, se aprobă la Hârşova funcţionarea 

Şcolii Medii Mixte de 11 ani. 

 



 De-a lungul timpului cursurile liceale s-au desfăşurat în diferite locaţii : la Gimnaziul Vechi, în localul actual, în cel al Şcolii 

Generale nr. 1 si, din nou, în sediul actual.Instituţia a purtat diferite titulaturi – Şcoala Medie, între 1955-1965, Liceul Hârşova, 1965-1973, 

Liceul de cultură generala, între 1973--1976, Liceul Real Umanist, între 1976-1977 şi 1991-1992,  Liceul Industrial Hârşova între 1977-

1990, Liceul Hârşova între 1990- 1991, Liceul Teoretic Hârşova între 1991-1999 şi din 31 mai 1999 Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” 

Hârşova. 

 

Directori de-a lungul timpului : 

Ioan Cotovu – 1878-1892 , primul director în învăţământul de stat 

Dumitru Gheorghiu- 1922-1929, primul director al gimnaziului ,, Principele Mihai” 

Dumitru Ghiocel – 1945-1948, primul director al gimnaziului unic 

Dumitru Bolboceanu- 1948-1950, primul director al Şcolii elementare de 7 ani 

Popescu Ion, 1955-1958 

Marin Rădulescu, 1958-1959 

Ion Petrilă, 1959-1962 

Dumitru Tudorache, 1962-1968 

Grigore Ilie, 1968-1978, 1982-1986 

Isa Weisz, 1978-1980 

Viorica Radu, 1980-1982 

Alexandru Bujeniţă, 1986-1989, 1990-2007, 2013-2014 

Victor Vlad, 1989-1990 

Ostaci Crina-Florentina, 2007-2013 

Alexandru Bujeniţă, 2013- 2014 



Manuela- Cornelia Piştea, 2014- în prezent 

În ceea ce priveşte obţinerea de mari succese ale organizaţiei în timp, împreună cu colegii am reuşit, prin acţiunile întreprinse, să fim 

mai aproape de sufletul elevilor pentru  formarea şi dezvoltarea lor optimă, pentru creşterea  autonomiei personale şi sociale, a 

responsabilităţi şi încrederii în sine . 

REZULTATE DEOSEBITE: 

 În 1928, când Ministrul Educaţiei Dr. C. Angelescu aproba „cu părere de rău” ieşirea la pensie a învăţătorului Vasile Cotovu,  acesta 

afirma: „Am dat societăţii din numeroşii foştii mei elevi, elemente cinstite, cetăţeni harnici din care unii ocupă situaţii sociale 

remarcabile...” 

Acest adevăr s-a perpetuat peste ani, şcoala hârşoveană fiind recunoscută pentru:  

 Participarea cu succes la concursuri şi olimpiade şcolare; 

 Numeroase premii şi diplome la concursuri cultural-artistice şisportive; 

 Implicarea activă în viaţa comunităţii; 

 Personalităţi din rândul foştilor absolvenţi, recunoscute la nivel judeţean şi naţional în diverse domenii.  

Dintre cele mai recente şi reprezentative realizări amintim:  

- 1992, Mădălin Roşioru – participant la faza naţională a olimpiadei de chimie 

- 1997, Nicolae Averina – premiul III la olimpiada naţională de chimie 

- 1998, Iudean Irina – premiul II la olimpiada naţională de fizică 

- 2000, Roşioru Elena – menţiune la olimpiada naţională de limba franceză 

- 2002, Burlăcelu Nicoleta – participantă la faza naţională a olimpiadei de sociologie 

- 2004, echipa de fotbal clasele I-IV – locul I la Concursul interjudeţean „Cupa Ursuleţului” 

- 2005, echipa de fotbal clasele I-IV - locul III la faza zonală a Olimpiadei naţionale a sportului şcolar 

- 2006, echipa de fotbal clasele I-IV – locul II la faza zonală a Olimpiadei naţionale a sportului şcolar 

- 2006, echipa de baschet băieţi – locul III la faza zonală  Olimpiadei naţionale a sportului şcolar 



- 2006, Şerban Florina, Buriu Petrică, Nichifor Viorel, Rotaru Bogdan – premiul Einstein la etapa naţională a Concursului de 

fizică creativă „Ştefan Procopiu” 

- 2006, Chiriţă Nicoleta, Silivestru Diana – premiul I  la Simpozionul interjudeţean „Investim în viitorul Europei” 

- 2009 – Lungu Ana Maria  calificare olimpiada naţională la biologie 

- 2014- Brumă Gabriela Corina, Demir Corina Mariana, Necula Alexandra Maria, Munteanu Elena, calificare la etapa naţională a 

Concursului de Educaţie pentru sănătate, coordonator prof. Piştea Manuela- Cornelia 

- 2015- Brumă Gabriela Corina, Demir Corina Mariana, Necula Alexandra Maria, calificare la etapa naţională a Concursului de 

Educaţie pentru sănătate, coordonator prof. Piştea Manuela- Cornelia 

- 2016- Geodoiu Mădălina, Năstase Diana, calificare la etapa naţională a Concursului de Educaţie pentru sănătate, coordonator 

prof. Piştea Manuela- Cornelia 

- 2017- Geodoiu Mădălina, Năstase Diana, calificare la etapa naţională a Concursului de Educaţie pentru sănătate, coordonator 

prof. Piştea Manuela- Cornelia 

- 2018- Geodoiu Mădălina, Năstase Diana, calificare la etapa naţională a Concursului de Educaţie pentru sănătate, coordonator 

prof. Piştea Manuela- Cornelia 

 

AVANTAJELE ŞCOLII: 

1.MANAGEMENT  PARTICIPATIV 

2.CADRE  DIDACTICE  PROFESIONISTE 

3.PROIECTE  ATRACTIVE 

4.SIGURANŢA ELEVILOR 

5. REZULTATE  FOARTE BUNE  LA  EVALUARE  NAŢIONALĂ, CONCURSURI  ŞI OLIMPIADE 

ŞCOLARE 

 



6.MEDIU SĂNĂTOS 

 

7.SĂLI DE CLASE MODERNE 

 

8.CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ: SERVICII SPECIALIZATE PENTRU EDUCATIA 

INCLUZIVA,RECUPERARE ŞI TERAPIE - PSIHOLOG  ŞCOLAR 

 

9.PARTENERIATE DE COLABORARE  EFICIENTE CU INSTITUŢII/  UNIVERSITĂŢI/ ONG-URI/ 

AGENŢI ECONOMICI DIN JUDEŢ  ŞI DIN ŢARĂ 

 

 

 

PROIECTELE ŞCOLII: 
 

 Între anii 2010- 2011 s-a desfăşurat  Proiectul POSDRU/ 
2.2/23/G/22829 ,,Şcoala, prietena mea” cofinanţat prin ,,Programul 
Operaţional Sectorial” Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, 
beneficiar Liceul Teoretic ,,Ioan Cotovu” Hîrşova 
 
 În anul 2015, septembrie- decembrie Proiectul POSDRU 
190/1.1/S/156899  ,,Scrisul face bine”, în care au fost antrenaţi 373 
de  elevi de la înv. primar, gimnazial şi liceal 
 
 2011- 2016, Proiectul judeţean ,,Primăvară dobrogeană“, 
aprobat în C.A.E.J., iniţiat şi desfăşurat de Liceul Teoretic ,,Ioan 
Cotovu” Hîrşova 



 
 2017, Proiectul regional ,,Primăvară dobrogeană, primăvară de 
folclor“, aprobat în C.A.E.R. iniţiat şi desfăşurat de Liceul Teoretic 
,,Ioan Cotovu” Hîrşova 
 

 2017- Școli conectate la comunitate inițiat de Fundația Noi 
Orizonturi 
 

ORGANIZATOR DE OLIMPIADE ŞI CONCURSURI: 
 
 

 Olimpiada Judeţeană, faza locală de Limba şi literatura 
română 

 
 Olimpiada Judeţeană, faza locală de ,,Lectură ca abilitate 
de viaţă”  

 
 Olimpiada judeţeană, faza locală de biologie pentru 
clasele VII-XII  

 



 Olimpiada judeţeană, faza locală de matematică pentru 
clasele V-VIII   

 
 Olimpiada Judeţeană, faza locală de Limba engleză 
 

 
 

Infrastructura și resursele școlii: 
RESURSE MATERIALE 

A. Baza materiala: 

Nr. 
crt. 

Tipul de spatiu Nr.de spatii 

1. Sali de clasa 23 

2. Laboratoare si cabinete 10 

3. Biblioteca 1 

4. Cancelarie 2 

5. Birouri 6 

6. Sala de sport 1 

7. Spatii de depozitare 7 

 

B. Biblioteca: 



Nr. Volume : 27.347 

C. Baza sportiva: 

Nr. 
Crt. 

Tipul Nr.spatii Suprafete Observatii 

1. Sala de sport 1 739 mp 

Din care: 

450 mp sala sport/ 255 mp vestiare 

16 mp arhiva/ 18 mp depozit 

 
 

 

 23 săli de clasă dotate cu mobilier modern 

● 3 laboratoare: chimie, biologie,fizică complet utilate 

    ● 2 cabinete informatică - Cabinet AeL: calculatoare în reţea 

● 1 cabinet multifuncţional 

● 1 sala de clasă adaptata pentru orele de educaţie fizică şi sport 

●  terenuri de sport (handbal, baschet, fotbal) 

● 1 bibliotecă cu 23 347 de volume 

●  secretariat 
●  contabilitate 

●  cabinet de asistenta psihopedagogica 

 cabinet metodic 

●  calculatoare cu conectare permanentă la internet prin fibră optică 
●  echipament multimedia ( televizoare, video, fax, copiatoare, imprimante, scanner, 
radiocasetofoane, videoproiectoare) 

●  materiale didactice diverse, actualizate 
 
 



 

RESURSE UMANE: 
 

a.PERSONAL AUXILIAR: 

 
 1 administrator financiar 
  2 secretare 
 1 bibliotecar  

 1 informatician  
 1 administrator patrimoniu  
 1 laborant 
 1 psiholog scolar 

 1 logoped 
 1 mediator şcolar 

 
b.PERSONAL NEDIDACTIC: 

 
 4 îngrijitoare 
 4 muncitori de întreţinere 
 3 paznici 

 
 
 

 



     c. RESURSE UMANE- CLASE/ NR.ELEVI 
Nivel de invatamant Nr. clase 

Primar inv.de masa 10 

Gimnazial inv.de masa 7 

Liceal inv.de masa 12 

TOTAL inv.de masa 29 

Primar– Program “A doua sansa” - 

Gimnazial – Program “A doua sansa” 3 

TOTAL - Program  “A douasansa” 3 

TOTAL UNITATE ŞCOLARĂ 32 



     

 

      c. ŞCOLARIZARE ŞI FRECVENŢĂ 
 

Clasa 

2018-2019 

Nr. elevi 

Pregătitoare 63 

I 48 

Nivel de invatamant Clase 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  

Nr. clase Nr. elevi Nr.clase Nr.elevi Nr.elevi Nr.elevi Nr. 
clase 

Nr. elevi Nr.clase Nr.elevi 

Primar inv.de masa Pregatitoare-
IV 

11 263 10 259 10 289 10 263 10 289 

Gimnazial inv.de masa V-VIII 9 189 8 202 7 151 8 190 7 151 

Liceal inv.de masa IX-XII 13 373 12 345 12 349 12 345 12 349 

TOTAL inv.de masa  33 825 30 806 29 789 30 798 29 789 

Primar– Program “A doua 
sansa” 

Nivel I-IV 2 38 2 45   1 27 - - 

Gimnazial – Program “A 
doua sansa” 

An I-IV 3 58 3 70 3 56 3 47 3 56 

TOTAL - Program  “A 
douasansa” 

 5 96 5 115 3 56 4 74 3 56 

TOTAL LICEU  38 921 35 921 32 845 34 872 32 845 



II 65 

III 60 

IV 53 

V 47 

VI 20 

VII 43 

VIII 41 

IX 88 

X 89 

XI 82 

XII 90 

Nivel I+II ADS - 

Nivel III+IV ADS - 

An I ADS - 

An II ADS 24 

An III ADS 16 

An IV ADS 15 

TOTAL 845 

 

d. Date statistice despre situaţia participării și a rezultatelor școlare pentru anii 2016-17 și 2017-18  

Nr Categorii de date 2016-17 2017-18 

1 Nr. total elevi înscriși pe cicluri de învățământ: 872 870 



1a Primar 290 303 

1b Gimnazial 237 223 

1c Liceal  345 345 

2 Nr total absențe (motivate + nemotivate) 58 664 61 115 

2a Primar 23 819 27 078 

2b Gimnazial 19 968 (plus 

ADȘ) 

20 676( plus 

ADȘ) 

2c Liceal  14 877 13 361 

3 Nr total elevi repetenți 15 37 

3a Primar 5 30 

3b Gimnazial 7 7 

3c Liceal  3 - 

4a Nr. elevi absolvenți de clasa a 8-a 37 36 

4b Nr. elevi înscriși la Evaluare Națională (EN) 32 36 

4c Nr. elevi cu medii sub 5 la EN 5 7 

4d Nr. elevi cu medii între 5-5.99 la EN 4 5 

4e Nr. elevi cu medii între 6.00-7.99 la EN 5 15 

4f Nr. elevi cu medii între 8.00-8.99 la EN 15 4 

4g Nr. elevi cu medii între 9.00 și 10.00 la EN 3 5 

4h Nr. elevi absenți/ neprezentați la EN - - 

5a Nr. elevi absolvenți de clasa a 12-a 80 78 

5b Nr. elevi înscriși la Bacalaureat (B) 80 78 

5c Nr. elevi cu medii sub 6 la B 22 16 

5d Nr. elevi cu medii între 6.00-7.99 la B 36 37 

5e Nr. elevi cu medii între 8.00-8.99 la B 14 18 

5f Nr. elevi cu medii între 9.00 și 10.00 la B 9 6 

5g Nr. elevi absenți/ neprezentați la Bacalaureat - 1 

 

e.ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC : 

 

SITUAȚIA PE GRADE DIDACTICE A CADRELOR AN ȘCOLAR 2018-2019 

 



Gradul didactic 2018-2019 

Nr. cadre did. Observații 

Gradul didactic I 35  

Gradul didactic II 5  

Gradul didactic definitivat 6  

Total 46 

Debutanți 6  

Necalificați 3  

Total 55 

 

       

 

 

 

 

     III.2. INFORMAŢII DE TIP CALITATIV 
 
 

 Elevii provin din familii cu situaţie material bună, cu pregătire superioară şi medie, dar şi din familii de romi. 

 Colaborarea cu părinţii este bună, implicându- se în multele activităţi şi proiecte ale şcolii. 

 Calitatea personalului didactic: 

 Calificat : 100% 

 Formatori la nivel local, judeţean şi naţional: 3 



 Metodişti şi membri în Consiliul Consultativ al ISJ Constanţa: 7 

 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. 

 

 

 

 
 
 

Nivelul de studii al cadrelor didactice 
Anul şcolar 2018-2019 

 
Total Prof.titulari Detasati Inv.primar Supl.calif. Supl.nec. Plata cu 

ora 
Aux.did. Nedid. 

74 26 1 (Mihai 

Marioara) 

10 3 3 (PCO: 

Memet 
R., 

Ceauşu 
V., Ion 

S.) 

13 7 11 



 
 

 

             
 

 
 

III.3. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ 
Pentru stabilirea tipului de cultură organizaţională s-a aplicat chestionarul de Cultură organizaţională R. Harrison, pe un eşantion format 

din 30 angajaţi (18 cu gradul didactic I, 4 cu gradul didactic II, 4 cu definitivat şi 4 debutanţi, respectându-se ponderea acestora în 

organizaţie). Din interpretarea rezultatelor a reieşit că în şcoală se manifestă cultura de tip ,,rol”, deşi expectanţele majorităţii angajaţilor se 

îndreaptă către cultura de tip ,, sarcină”.Nivelul de formalizare este ridicat, considerându-se că succesul vine mai puţin din competenţele 

angajaţilor şi într-o mare masură din standardizarea şi raţionalizarea muncii.  

Pentru cadrele didactice lipsite de dinamism, cărora nu le este caracteristică creativitatea, cultura de “tip Rol” oferă securitate şi o ocazie 

favorabilă de a dobândi o specializare profesională. Persoanele ambiţioase, muncitoare, dornice să lucreze în echipă şi să împartă realizările 

cu membrii echipei,  nu se simt în largul lor în organizaţie şi consideră că autoritatea trebuie sa vină din puterea profesională.  

Din discuţiile purtate cu angajaţii, cei sub 35 ani vor să fie mai mult valorificaţi pentru contribuţia lor individuală la misiunea generală a 

organizaţiei, astfel încât să dea tot ce au mai bun şi să poată dezvolta o carieră. Angajaţii peste 50 ani sunt loiali, se identifică cu obiectivele 

organizaţiei, nu-şi doresc schimbări, nu au cerinţe prea mari, se simt în largul lor în organizaţie. 

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. Directorul şcolii colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de sugestiile 

acestora şi ia 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. 

În relația școală – părinți: 



-Se manifestă o colaborare bună între  părinți și comitetul de părinți, respectiv între conducerea școlii și Comitetul de părinți pe școală, care 

se implică în organizarea și buna desfășurare a activității școlare și extrașcolare. 

În relația Consiliul de administrație – Consiliul elevilor: 

- Consiliul elevilor este antrenat în rezolvarea problemelor referitoare la respectarea Regulamentului de ordine interioară, organizarea unor 

activități extrașcolare cu caracter cultural – artistic și în asigurarea în mediul elevilor a unui climat de colegialitate și prietenie. 

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv – educativă și în conduita cadrelor didactice. 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN / EXTERN 

III.4. Analiza PEST 
 Context naţional Context regional/judeţean Context local 

C
o

n
te

x
tu

l 
P

o
li

ti
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-  Aderarea la UE  

-  Schimbări legislative la nivel 
naţional şi european 

- Politica de coeziune şi integrare 

europeană  
- Planuri pe termen lung pentru 

dezvoltarea învăţământului 

- Elaborarea de către Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a 

Strategiei  Naţionale privind reducerea 

fenomenului violenţei în unităţile de 

învăţământ preuniversitar (OMECT 
nr.1409/29.06.2007)1 

- Lansarea de către Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a 
Programului de Granturi Şcoală-

Comunitate (GSC)  

- Asigurarea egalităţii şanselor prin 

curriculum 

- Planul de dezvoltare pe termen mediu şi 

lung al judetului 
-  Planul operaţional privind  

reducerea fenomenului violenţei în mediul 

şcolar  
- Lansarea unor proiecte antiviolenţă de 

către ISJ Constanţa 

- Planul judeţean pentru formare 
profesională  

-Promovarea  intereselor învăţământului 

judeţean în CJ prin consilierii judeţeni. 

 

- Strategia de dezvoltare a oraşului 

- - Sprijinul Consiliului Local  
- - Promovarea intereselor 

-  învăţământului prin consilierii locali 

 

                                                             
 



C
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t 

ec
o

n
o

m
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- Restructurarea economiei generată de 
privatizare  

-Politicile economice şi 

monetare  
-Şomajul 

- Inflaţia 

- Nivelul de trai 
- Decalaje regionale de dezvoltare 

-Criza economică mondială 

 

- Dezvoltarea sectorului privat şi a 
industriei mici şi mijlocii 

- Decalajul de dezvoltare economică 

dintre mediul urban şi cel rural 
-  Potenţialul natural şi cultural al zonei 

 

- Declinul economic al agenţilor economici tradiţionali 
- Lipsa locurilor de muncă 

- Venituri insuficiente ale unor familii  

- Plecarea populaţiei la muncă în state membre UEd 
-Confuzia sau absenţa unor norme şi valori 

 

C
o
n
te

x
t 

so
ci

al
 

- Nivelul educaţional al familiilor 
- Modificarea nivelului de cultură 

-Venituri neechilibrate ale familiilor 

-Programe mass – media neadecvate, 
generatoare de violenţă în rândul 

elevilor 

 

- Marginalizarea sau automarginalizarea 
unor familii defavorizate  

- Discrepanţe majore între potenţialul de 

forţã de muncã şi posibilitãţileconcrete de 
utilizare a acestuia 

- Grad scăzut deconştientizare 

apotenţialilor parteneri înidentificarea şi 

creareadeparteneriate 
- Multiculturalitate etnică  

- Reducerea populaţiei şcolare 

- Evoluţie demografică negativă 
- Reducerea populaţiei şcolare 

- Eterogenitatea mediilor familiale  

-Amplificarea fenomenului  sărăciei 
-Securitatea socială scăzută 

- Diminuarea motivaţiei învăţării şcolare 

- Elevi rămaşi  fără părinţi (exodul spre Italia, Spania) 

 

C
o

n
te

x
t 
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h
n
o
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g
ic

 

- Accesul la tehnologii avansate ; 
-Acces informaţional  

-Reabilitarea/ modernizarea şcolilor şi 

dotarea cu aparatură modernă şi tehnică 

de calcul. 
 

- Acces informaţional prin INTERNET şi 
participarea la programe europene 

- Dotarea cu  laboratoareMultimedia şi cu aplicaţia AeL  
- Televiziune prin cablu 

- Internet  

- Un început de promovare a imaginii instituţionale la nivelul 

diferitelor medii sociale 

 

   III.5.Analiza S.W.O.T. 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

CURRICULUM 

 Oferta educatională diversificată: profil real, 

profil uman 

 Derularea unor activităţi extracurriculare 

 

CURRICULUM 

 cultură organizaţională insuficient dezvoltată 

 comunicare internă, uneori deficitară 

 existenţa unor inechităţi în participarea elevilor 



apreciate de elevi şi părinţi 

 Participarea unui numar din ce in ce  mai mare 

de elevi la concursuri şcolare organizate la 

nivelul unităţii de învăţământ,  la nivel 

judeţean şi naţional 

 Calificative foarte bune obţinute la 

monitorizarile externe  ale ISJ Constanţa  

 Preocuparea  cadrelor didactice de a dezvolta 

la elevi abilităţi practice  

 Numeroase  acorduri de parteneriat 

educaţional încheiate cu diferite  instituţii şi 

organizaţii  

 Aplicarea de instrumente specifice de evaluare 

la majoritatea disciplinelor 

 Existenţa unor cercuri de teatru, dezbateri, 

centru de excelenţă pe limba română 

Existenţa imnului şcolii ca element de identitate 

instituţională 

Pregătire pentru examenele naţionale 

Pregătirea elevilor pentru olimpiade şi 

concursuri 

 

 

 

 

 

 

RESURSE UMANE 

 domiciliul stabil în Hârşova al majorităţii 

cadrelor didactice 

la activităţi extracurriculare 

 tendinţa cadrelor didactice de a utiliza orele din 

CDS pentru aprofundare în detrimentul 

disciplinelor opţionale noi, mai ales a celor 

integrate 

 activităţi metodice sporadice şi formale în 

cadrul comisiilor metodice 

 tendinţa unor cadre didactice de a încărca cu 

informaţie inutilă elevii 

 subiectivism în evaluare în unele situaţii 

 lipsa unor proiecte interne de sprijin a elevilor 

proveniţi din medii socio-economice 

defavorizate, grupuri vulnerabile 

 mentalităţi învechite cu privire la relaţia 

profesor-elev, în unele situaţii 

 slabă implicare a profesorilor diriginţi în 

prevenirea şi combaterea abandonului şi a 

violenţei în şcoli 

 Slaba motivare a elevilor pentru studiu 

 Slaba motivare pentru implicarea  elevilor in 

activitatile Consiliului Scolar al Elevilor 

 Utilizarea cu preponderenţă, de către unele 

cadre didactice, a metodelor traditionale de 

predare – învăţare – evaluare 

 Lipsa unor elemente de identitate instituţională 

Lipsa uniformei şcolare 

Mentalităţi în familiile rrome ca fetele să nu mai 

urmeze ciclul gimnazial 

Programul de după amiaza al claselor a IVa din 

cadrul Şcolii cu clasele I-IV zona Port 

Insuficiente activităţi remediale 

 

RESURSE UMANE 



 număr relativ mare de învăţători şi profesori 

metodişti, cu o bogată experienţă didactică 

 competenţe de operare PC a majorităţii 

cadrelor didactice 

 existenţa unui număr mare de elevi ce 

manifestă comportament cooperativ, prietenos 

atât în raport cu ceilalţi elevi , dar şi cu adulţii 

 existenţa unor elevi cu abilităţi de lider 

 existenţa în şcoală a unui mediator şcolar 

 personal didactic auxiliar şi nedidactic 

competent şi dedicat şcolii 

 încadrarea cu cadre didactice calificate 

 Identificarea periodică a nevoilor de formare a 

şi dezvoltare profesionala a personalului 

angajat al unităţii şcolare 

 Personal didactic si didactic auxiliar interesat 

în promovarea imaginii şcolii în comunitate şi 

la nivel judeţean  

 Interesul manifestat de unele cadre didactice 

pentru propria perfecţionare ştiintifică şi 

metodică 

 Participarea cadrelor didactice la simpozioane, 

colocvii didactice, sesiuni de comunicări 

ştiinţifice 

 Absolvenţi integraţi profesional şi social, 

admişi în facultăţi şi şcoli postliceale 

 Exisenţa psihologului şcolar, a logopedului 

 Dezvoltarea activităţilor de voluntariat 

 Număr mare de cadre didactice cu gradul 

didactic I 

 Existenţa părinţilor lider 

 Existenţa profesorilor deschişi spre 

comunicare cu elevul 

 Consiliul reprezentativ al elevilor implicat în 

activitatea şcolii 

 

 Inertia unor cadre didactice in acceptarea 

noului, in special in relatia profesor-elev 

 Existenţa unor cadre didactice care nu utilizează 

calculatorul în planificarea didactică 

 Tendinta unor cadre didactice de a pune accent 

pe achizitiile cognitive ale elevilor si mai putin 

pentru dezvoltarea abilitatilor de viata ale 

acestora 

 Lipsa de formare a cadrelor didactice pentru 

lucrul cu adulţii 

 Lipsa motivaţiei intrinseci la unii dintre elevi 

pentru învăţare 

 Lipsa formării cadrelor didactice privitor la 

gestionarea şi medierea conflictelor 

 Inconsecvenţă în aplicarea unor măsuri stabilite 

prin ROI 

 Experienţă limitată în accesarea de fonduri prin 

proiecte şi programe cu finanţare 

nerambursabilă 

 

 Experienţă limitată a cadrelor didactice în 

formarea  la elevi a  abilităţii de a ,, învăţa să 

înveţi” 

Insuficient personal de pază 

Rezistenţa la schimbare a cadrelor didactice 

Elevi provenind din familii monoparentale şi din 

familii cu un părinte plecat la muncă în strainătate 

O depreciere a statutului profesorului în societate ( 

plecând de la nivelul guvernării şi încurajatăde 

mass-media), ceea ce determină dificultăţi în 

impunerea cadrului didactic, ca principal factor al 

educaţiei,în faţa beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 



 

 

 

 

 

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

 extinderea spaţiului prin darea în folosinţă în 

2004 a unui nou corp de clădire cu 8 săli de 

clasă în care îşi desfăşoară activitatea doar 

elevii ciclului primar 

 reabilitarea infrastructurii şcolare (înlocuirea 

completă a ferestrelor cu ferestre de tip 

termopan, înlocuirea tâmplăriei, înlocuirea 

parchetului şi lambrisarea tuturor sălilor de 

clasă şi a holurilor, reabilitarea termică 

exterioară, schimbarea corpurilor de iluminat 

din toată clădirea, reabilitarea sălii de sport) 

 puncte termice proprii 

 existenţa  laboratoarelor (multimedia, chimie, 

fizică,biologie), a cabinetelor (logopedie, 

consiliere psihopedagogică) 

 mobilier şcolar nou 

 mijloace şi materiale didactice moderne 

(calculatoare, laptop-uri,  videoproiectoare, 

tablă SMART, truse didactice moderne, hărţi, 

planşe, soft educaţional) 

 existenţa unei săli de gimnastică, dotată cu 

aparatură specifică modernă 

 fondul de carte al bibliotecii şcolare este 

consistent (aprox. 20.000 volume) şi a fost 

înnoit în ultimii ani 

  

Părinţi reticenţi la activitatea şcolii 

Elevi cu dificultăţi de adaptare în colectiv 

Existenţa unor cadre didactice veşnic  nemulţimite 

de activitatea din şcoală 

Elevi cu stimă de sine scăzută 

 

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

 fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru 

modernizarea permanentă a bazei materiale a 

şcolii  

 lipsa auxiliarelor IT din fiecare sală de clasă 

pentru desfășurarea cursurilor  

 lipsa unei săli de festivităţi 

 existenţa a două corpuri de clădire, situate la 

distanţă unul de celalalt 

 lipsa unui cabinet medical/punct sanitar în 

incinta şcolii 

 

 

Lipsa fondurilor pentru recompensarea activităţilor 

de performanţă ale elevilor şi cadrelor didactice; 

Necunoaşterea legislaţiei privind donaţiile 

Spaţiu insuficient pentru şcoala primară 

 

 

 

 



RELAŢIA CU COMUNITATEA 

 Numirea unui consilier de imagine în şcoală 

 Existeţa paginii web a liceului 

 Există o bună colaborare cu o parte din 

părinţi, care participă la întâlniri cu  diriginţii, 

conducerea şcolii 

 Posibilitatea consilierii părinţilor elevilor cu 

probleme de comportament, în vederea 

integrării acestora în mediul şcolar 

 Parteneriate de colaborare  cu Poliţia, Poliţia 

Comunitară, Biserica şi Primăria şi cu unități 
de învățământ din zonă 

 Atragerea de sponsorizari din partea unor 

agenţi economici locali pentru îmbunătăţirea 

şi modernizarea spaţiilor şcolare 

 Realizarea de proiecte în folosul comunităţii 

prin Clubul IMPACT 

 Realizarea de proiecte în folosul comunităţii 

prin Clubul AGLT 

 Revista şcolii 

 Promovarea şcolii prin evenimente multiple 

 Sărbătorirea Zile Şcolii 

Parteneriate cu Jandarmeria, cu Centrul 

Antidrog 

 

RELAŢIA CU COMUNITATEA 

 familia nu se implică suficient în activitatea de 

educare a elevilor 

 Interes scazut al majorităţii familiilor elevilor 

şcolii pentru educarea şi instruirea propriilor 

copii 

 necunoașterea legislației școlare de către părinți 
care generează uneori stări tensionate 

  slaba colaborare cu școala a unor părinți ai 

căror  copii au rezultate școlare slabe 

 Absenţa unor programe coerente de consiliere a 

parintilor 

 lipsa dialogului şi neînţelegera de către părinţi a 

problematicii specifice adolescenţei 

 slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolii, mai 

ales la nivel liceal 

 lipsa transparenţei în luarea deciziilor 

Lipsa unor programe de educaţie parentală 

Nu există legături cu foştii absolvenţi ai şcolii 

 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 Administraţia locală sprijină la solicitarea 

noastră activitatea şcolii prin finanţarea 

cheltuelilor de întretinere si reparatii şi prin 

participarea cu sponsorizari în diverse 

activităţi şcolare şi extrascolare 

 Instituţiile culturale din oraş asigură un cadru 

educaţional şi cultural ridicat pentru realizarea 

competenţelor ştiintifice culturale şi estetice 

 Disponibilitatea unor instituţii de a sprijini 

 Starea economică precară a familiilor unori 

elevi 

 Modificarea legislaţiei privind decontul navetei 

elevilor  

 Natalitatea scazută 

 Programe şcolare foarte încărcate 

 Lipsa unei coerenţe în aplicarea  reformei în 

învatamantul economic 

 Diminuarea motivaţiei tinerilor pentru 



activitatile de combatere a fenomenului 

infracţional, a delicvenţei juvenile precum si 

activităţile de educaţie moral civică şi rutieră  

 Posibilitatea personalului şcolii de a  accesa 

fonduri europene  

 Deschiderea factorilor educaţionali externi 

(părinţi, agenţi economici, comunitate) în 

proiectarea şi implementatrea CDL-urilor  

 posibilitatea perfecţionării cadrelor didactice 

prin învăţământ la distanţă şi on-line dar şi 

prin cursuri oferite de CCD, ISJ, Fundaţia 

Alumni 

 Posibilitatea integrării rapide pe piaţa forţei de 

muncă a absolvenţilor care obţin certificatul 

de competenţe profesionale 

 Deschiderea unor noi linii de finanţare şi 

posibilitatea  accesării de fonduri 

nerambursabile naţionale şi europene pentru 

dezvoltarea bazei materiale şi/sau formarea 

cadrelor didactice 

 Oferta diversificată de cursuri de formare 

continua gratuite pentru personalul didactic 

 Posibilitatea şcolii de a accesa fonduri pentru 

participarea cadrelor didactice la schimburi de 

experienţă în ţări din UE prin programul 

Erasmus + 

 Deschiderea ONG-urilor şi agenţilor 

economici locali pentru încheierea unor 

parteneriate educaţionale şi implicarea activă 

în viaţa şcolii 

 disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii 

(Poliţie, Biserică, Primărie, instituţii culturale) 

 singurul liceu teoretic pe o rază de aprox. 60 

km 

 aşezarea oraşului pe malul Dunării oferă 

posibilitatea desfăşurării unor activităţi 

curriculare şi extracurriculare atractive 

învăţătură 

 Cresterea abandonului şcolar datorită condiţiilor 

sociale precare 

 schimbări frecvente ale  politicilor educaţionale 

la nivel naţional 

 lipsa locuinţelor de serviciu ce pot fi repartizate 

de Consiliul Local cadrelor didactice din alte 

localităţi 

 migrarea masivă a forţei de muncă spre zone 

industrializate sau peste graniţă 

 destrămarea unor familii sau indiferenţa 

părinţilor faţă de educatia copiilor 

 criza de timp a unor părinţi datorată sarcinilor 

de serviciu 

 nivelul scăzut de educaţie sau conservatorismul 

unor părinţi 

 ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 

care conduce la uzura morală rapida a 

echipamentelor existente 

 influenţa negativă a mass-media 

 anturajul şi existenţa grupurilor stradale (găştile 

de cartier) 

 Slaba motivare financiara a personalului 

didactic. 

 uzura morală a echipamentelor IT și lipsa 

fondurilor de înlocuire a acestora 

 Lipsa posibilitatilor legale de motivare si 

recompensare financiara a cadrelor didactice 

Consumul de droguri 

Întârzieri  birocratice în alocarea unor fonduri 

pentru diferite lucrări. 



 existenţa unei strategii naţionale privind 

combaterea violenţei în şcoli 

 existenţa unor şantiere arheologice şi, din 

2006, a unui muzeu de istorie oferă 

posibilitatea sporirii atractivităţii orelor de 

istorie şi a disciplinelor opţionale din această 

categorie 

 diversificarea ofertei educaţionale a 

învăţământului superior din oraşul Constanţa, 

oferă posibilatea continuării studiilor pentru 

elevii provenind din medii defavorizate 

economic (costurile fiind diminuate) 

 Disponibilitatea unor cadre didactice de a 

promova organizaţia în exterior 

 Administraţia publică  locală interesată de 

activitatea şcolii 

 Existenţa unor stakeholderi dispuşi să ajute 

şcoala 

 C.D.S. vine în sprijinul ameliorării 

absenteismului şcolar şi contribuie la 

dezvoltarea motivaţiei intrinseci pentru 

învăţare şi la obţinerea unor performanţe 

şcolare, permite valorificarea abilităţilor 

individuale. 

 

RESURSE  STRATEGICE 

Plecând de la analizele mediului intern şi extern se poate concluziona că resursele strategice ale şcolii sunt: 
 Şcoala complet renovată la standarde europene, ce poate asigura un climat propice activităţilor educative moderne, atractive 

 Bază materială modernă (chiar dacă insuficientă) 

 Un grup de cadre didactice cu experienţă, participanţi la diverse cursuri de formare, promotori ai schimbării 



  Disponibilitatea majorităţii titularilor şcolii de a se implica voluntar în activităţi extracurriculare 

 Disponibilitatea unui grup de cadre didactice de a se implica în activitatea de scriere şi implementare a proiectelor cu finanţare 

nerambursabilă 

 

 

IV. ŢINTE STRATEGICE 

T.1 : Dezvoltarea abilităţilor de colaborare şi lucru în echipă prin  implicarea elevilor în viaţa şcolii , prin 

participarea la activităţile didactice curriculare şi extracurriculare, proiecte educative, locale, județene, 

naționale, prin atragerea şi motivarea acestora, prin prevenirea şi corectarea comportamentelor agresive, prin 

prevenirea abandonului şcolar şi a delicvenţei juvenile 

T.2  : Îmbunătăţirea managementului la nivelul clasei şi al instituţiei, din perspectiva egalizării de şanse, a 

incluziunii sociale şi a managementului participativ 

       T.3 :   Asigurarea unui climat educaţional  de calitate, care să permită o educație eficientă, prin îmbunătăţirea 

calităţii spaţiilor şcolare existente 

       T.4:  Educarea elevilor pentru cetăţenie democratică  şi  îmbunătăţirea competenţelor lingvistice şi tehnice la 

elevi,  prin proiecte educaţionale şi parteneriate cu diferite instituţii, implicarea în viața comunității  

 

Astfel reformulate, ţintele strategice respectă politicile şi strategiile de dezvoltare  naţionale, regionale şi locale ; 
 

1. sunt realizabile cu resursele existente şi previzibile ; 
2. folosesc mai eficient resursele disponibile ale organizaţiei ; 
3. conduc la creşterea calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ ; 



4. conduc la formarea unui spirit de echipă în vederea realizării obiectivelor propuse ; 
5. contribuie la menţinerea şi consolidarea prestigiului organizaţiei. 

 

 

  V.OPŢIUNI STRATEGICE 
Ţinte strategice / 

Opţiuni strategice 

Opţiunea investiţiei în 

resursa umană 

Opţiunea curriculară Opţiunea financiară şi 

a dotărilor materiale 

Opţiunea relaţiilor 

comunitare 

1. Dezvoltarea 

abilităţilor de 

colaborare şi lucru în 

echipă prin  

implicarea elevilor în 

viaţa şcolii , prin 

participarea la 

activităţile didactice 

curriculare şi 

extracurriculare, 

proiecte educative, 

locale, județene, 

naționale, prin 

atragerea şi 

motivarea acestora, 

prin prevenirea şi 

corectarea 

comportamentelor 

agresive, prin 

prevenirea 

 Formarea continuă şi 

perfecţionarea personalului 

didactic de promovare a 

metodelor didactice moderne, 

interactive, centrate pe elev 

 Motivarea și promovarea 

personalului didactic cu 

performanţe deosebite 

 Coordonarea activităţilor 

didactice  prin utilizarea 

cadrelor-resursă existente la 

nivelul şcolii 

 Îmbunătăţirea calităţii 

activităţilor metodice şi 

ştiinţifice la nivelul catedrelor 

de specialitate 

 Organizarea de activităţi  de 

tip team-building diriginte-

elev 

 Atragerea elevilor în viaţa 

 Adaptarea şi planificarea 

coerentă a conţinuturilor, 

dezvoltarea competenţelor și 

utilizarea metodelor  

activ/participative 

 Aplicarea curriculumului 

la clasă pe bază de metode 

didactice moderne, inclusiv 

prin utilizarea instruirii 

asistate de calculator, 

utilizând mijloace didactice şi 

auxiliare moderne 

 Diversificarea 

metodelor de evaluare, 

planificarea şi standardizarea 

evaluării elevilor şi creşterea 

transparenţei acesteia 

Utilizarea unei oferte 

educaţionale (CDŞ, activităţi 

extracurriculare şi 

 Îmbunătăţirea dotării cu 

mijloace şi materiale 

didactice, inclusiv la nivelul 

tehnicii de calcul şi a 

programelor de calculator 

 Promovarea şi 

susţinerea performanţelor 

înalte (recompense, finanţare 

concursuri şi competiţii) 

 Atragerea finanțării 

activităţilor elevilor în 

domeniul redacţional, cultural, 

artistic şi sportiv 

 Utilizarea eficientă a 

spaţiilor școlare 

 Stabilirea relaţiilor de 

parteneriat cu 

instituţii locale de 

învăţământ, cultură şi artă 

vizând organizarea de 

activităţi complementare/ 

motivatoare studiului (Ziua 

Porţilor Deschise,  

Simpozioane, Ziua Şcolii, 

Festivalul Judeţean de folclor 

Primăvară dobrogeană, târgul 

ofertelor educaţionale) 

 Accentuarea rolului şi 

responsabilităţii părinţilor în 

monitorizarea participării 

elevilor la activităţi 

Implicarea părinţilor în 

activităţile extracurriculare și 

în viața școlii 



abandonului şcolar şi 

a delicvenţei juvenile 

şcolii prin încurajarea 

iniţiativelor acestora și 

activități de voluntariat în 

interesul comunității locale 

 

extraşcolare) dinamice în 

conformitate cu nevoile 

elevilor şi resursele existente 

 Planificarea şi realizarea 

de activităţi educative şi de 

orientare şcolară 

 Continuarea derulării 

programului „A două şansă” 

pentru cei care  au părăsit 

timpuriu şcoala 

Imbunătăţirea calităţii 

serviciilor de consiliere 

psihopedagogică a elevilor şi 

părinţilor aparţinând 

grupurilor vulnerabile 

 

2. Îmbunătăţirea 

managementului la 

nivelul clasei şi al 

instituţiei, din 

perspectiva egalizării 

de şanse, a 

incluziunii sociale şi 

a managementului 

participativ 

 Formarea continuă şi 

perfecţionarea personalului 

didactic în scopul promovării 

metodelor didactice moderne, 

interactive, centrate pe elev 

 Atragerea şi motivarea 

personalului didactic cu 

performanţe deosebite 

 Îmbunătăţirea  

calităţii activităţilor 

metodice şi ştiinţifice la 

nivelul catedrelor de 

specialitate 

Dezvoltarea şi promovarea 

valorilor şi normelor 

organizaţionale 

 Adaptare şi planificare 

coerentă a conţinuturilor, 

dezvoltarea  

competenţelor generale și 

specifice, utilizarea de  

metode active/participative 

vizând creșterea calității 

activităților didactice 

 Aplicarea 

curriculumului la clasă pe 

bază de metode didactice 

moderne, inclusiv prin 

utilizarea instruirii asistate de 

calculator, utilizând mijloace 

didactice şi auxiliare 

curriculare care să crească 

 Evidențierea cadrelor 

didactice cu performanţe 

deosebite în  

 Atragerea de finanțare a 

unor 

activităţi pentru 

încurajarea performanţei 

înalte a elevilor – 

concursuri/competiţii locale  

 Documentare privind teoria 

şi practica pedagogică 

 Asigurarea comunicării 

la nivel local, naţional şi 

european între cadrele 

didactice prin dotare tehnică 

şi servicii Internet 

 Colaborarea cu IŞJ şi 

CCD în scopul formării 

continue, precum şi pentru 

susţinerea şi promovarea 

iniţiativelor cadrelor 

didactice din şcoală 

 Implicarea unui număr 

mai mare de cadre didactice 

în proiecte europeane  în 

domeniul educaţiei şi 

facilitarea schimbului de 

bune practici în activitatea 

didactice 

 



 Implementarea unor 

activitati de tip nonformal 

 Incurajarea mai multor 

cadre didactice in vederea 

perfectionarii  

 Sprijinirea cadrelor 

didactice debutante 

 

atractivitatea orelor 

 Diversificarea 

metodelor de evaluare, 

 Planificarea şi realizarea 

de activităţi educative şi de 

orientare şcolară 

 Îmbunătățirea rezultatelor 

obținute la examenele 

naționale 

 Incurajarea mai multor 

cadre didactice pentru 

participarea la concursuri și 

olimpiade 

3. Asigurarea unui 

climat educaţional  

de calitate, care să 

permită o educație 

eficientă, prin 

îmbunătăţirea 

calităţii spaţiilor 

școlare existente 

 

 Informarea corectă şi 

completă a tuturor „actorilor” 

şi motivarea/mobilizarea 

acestora pentru dezvoltarea şi 

dotarea spaţiilor de 

şcolarizare 

 Organizarea echipelor 

de proiect (în cazul obţinerii 

de finanţări externe) 

 Formarea specifică prin 

programe acreditate a 

personalului implicat în 

achiziţiile publice 

 Identificarea unor persoane 

resursa de obtinere finanțări, 

sponsorizări, donații 

 Realizarea planificărilor în 

concordanță cu programele 

școlare, planurile de 

învățământ, cu respectarea 

specificului și a dotărilor 

existente în unitatea școlară 

Atragerea de fonduri de la  

bugetul local, bugetul 

naţional, comunitatea 

europeană şi din sponsorizări, 

donații 

 Construirea unei  central 

noi la şcoala primară 

 Achiziţia de mobilier şcolar 

nou pentru toate clasele 

 Achiziţia de table şcolare 

pentru toate clasele 

 Amenajarea  toaletelor 

pentru elevi 

 Extinderea şcolii pentru 

învăţământul primar 

 Reamenajarea 

terenurilor de sport  

 Supravegeherea video pe 

tot perimetrul şcolii 

 Reamenajarea spatiului 

bibliotecii 

 Stabilirea de relaţii 

contractuale cu finanţatori şi 

executanţi (local-naţional) 

 Identificarea unor resurse 

de obtinere a unor finanțări 

 Incurajarea activitatii 

Asociatiei de parinti 



 videorproiectoare pentru 

fiecare sală de clasă 

4. Educarea elevilor 

pentru cetăţenie 

democratică  şi  

îmbunătăţirea 

competenţelor 

lingvistice şi tehnice 

la elevi,  prin proiecte 

educaţionale şi 

parteneriate cu 

diferite instituţii, 

implicarea în viața 

comunității  

 

 Activităţi de formare 

pentru cadrele didactice 

implicate în proiecte, vizând 

educaţia pentru cetăţenie 

europeană 

 Organizarea echipelor 

de proiect (profesori, elevi) 

 Informarea corectă şi 

completă a cadrelor didactice, 

elevilor şi părinţilor privind 

activităţile proiectelor de 

cooperare europeană 

 Încurajarea elevilor şi 

cadrelor didactice pentru 

scrierea de proiecte 

 Includerea în oferta 

educaţională a unei discipline 

opționale  de 

educaţie pentru cetăţenie 

europeană 

 Accentuarea 

dimensiunii europene în 

curriculum 

 Asigurarea coerenţei 

între competenţele prevăzute 

de programele şcolare şi cele 

exersate în activităţi realizate 

în parteneriat cu şcoli din UE 

 (Co)finanţarea 

activităţilor şi produselor 

realizate în parteneriat cu 

şcoli din UE 

 Asigurarea comunicării 

prin dotare tehnică şi servicii 

Internet corespunzătoare 

 

 Implicarea părinţilor, 

reprezentanţilor comunităţii 

şi partenerilor tradiţional în 

proiecte de cooperare 

 Revizuirea relaţiilor de 

parteneriat şi orientarea 

acestora spre ţinta propusă 

 Elaborarea şi 

implementarea de proiecte 

de cooperare finanţate de UE 

 

Ţinta strategică Rezultate aşteptate 

1. Dezvoltarea abilităţilor de colaborare şi lucru în echipă prin  

implicarea elevilor în viaţa şcolii , prin participarea la activităţile 

didactice curriculare şi extracurriculare, proiecte educative, locale, 

județene, naționale, prin atragerea şi motivarea acestora, prin 

prevenirea şi corectarea comportamentelor agresive, prin prevenirea 

abandonului şcolar şi a delicvenţei juvenile 

 Reducerea cu cel puţin 20% a numărului total şi normat pe elev de absenţe 

 Cel puţin 25% dintre elevi participă la activităţile extracurriculare şi 

extraşcolare organizate de şcoală 

 Cel puţin  40% dintre elevi au mediile generale curente situate între 8 şi 10 

2. Îmbunătăţirea managementului la nivelul clasei şi al instituţiei, din 

perspectiva egalizării de şanse, a incluziunii sociale şi a 

managementului participativ 

Cel puţin 50% din lecţii se desfăşoară prin metode didactice moderne, 

interactive, centrate pe elev (instruire asistată de calculator – minim 40%, 

activităţi experimentale, proiecte şi similare – minim 30%; activitate diferenţiată 

individuală/pe grupe –minim 20%) 



 Cel puţin 10% dintre cadrele didactice beneficiază de o formă de 

recunoaştere a 

performanţei didactice (gradaţie de merit, distincţii)  

 Creșterea cu 10% a procentului de promovabilitate la examenul de 

bacalaureat 

 Creșterea cu 10% a mediilor cuprinse între 8-10 la Evaluarea Națională 

3. Asigurarea unui climat educaţional  de calitate, care să permită o 

educație eficientă, prin îmbunătăţirea calităţii spaţiilor școlare 

existente 

 

 Există, sunt funcţionale şi au inclusiv dotare cu tehnică de calcul şi acces 

permanent la internet toate laboratoarele 

 Există şi sunt funcţionale 2 terenuri de minifotbal 

 Există şi este funcţional (deschis publicului) spaţiul pentru fondul 

documentar al Bibliotecii 

 Cel puţin 70% din mobilierul şcolar este nou, iar aspectul general al claselor 

este semnificativîmbunătăţit (dovezi fotografice) 

 Există şi este funcţional 1 spaţiu de joacă pentru copii cu dizabilităţi în curtea 

şcolii 

 Este schimbat acoperişul de la sediul Clădirii principale şi de la şcoala pentru 

învăţământ primar /dovezi fotografice 

 Există şi este funcţională centrala cu noul cazan 

 Există și funcționează supravegherea audio-video pe căile de acces 

4. Educarea elevilor pentru cetăţenie democratică  şi  îmbunătăţirea 

competenţelor lingvistice şi tehnice la elevi,  prin proiecte educaţionale 

şi parteneriate cu diferite instituţii, implicarea în viața comunității  

 

 Cel puţin 10% dintre elevi participă anual la activităţile organizate în cadrul 

proiectelor dec ooperare europeană (autofinanţate şi cu finanţare de 

la Comunitatea Europeană) 

 Cel puţin 20% dintre elevi participă la activităţi de voluntariat în interesul 

comunităţii locale 

 (calitativ) Elevii demonstrează în viaţa de zi cu zi a şcolii şi în activităţi 

organizate în afara şcolii ( vizite, spectacole, altele) o atitudine civică 

responsabilă 

 (calitativ) Elevii demonstrează în activitatea la clasă şi în alte contexte 

(competiţii, alte tipuri demanifestări) cunoştinţe şi atitudini privind drepturile 

şi obligaţiile cetăţeanului european 

 



 

 

VI. PROGRAME DE DEZVOLTARE  

La nivel strategic, caracterul problemelor care stau la baza formulării ţintelor şi complexitatea relaţiilor dintre domeniile funcţionale determină 

o abordare prin acţiuni complementare în cadrul celor patru opţiuni strategice de bază. La nivel tactic, pentru a asigura coerenţa şi eficienţa 

mijloacelor concrete de realizare a strategiei propuse, sunt initiate programe (multi)anuale elaborate pentru fiecare opţiune strategică. Tactica 

propusă pune în aplicare pe verticală fiecare opţiune strategică, iar obiectivele programelor vizează pe orizontală  atingerea ţintelor strategice.  

Programele propuse pentru realizarea ţintelor strategice, obiectivele generale ale programelor, ţintele vizate de fiecare program şi perioada 

propusă pentru derulare sunt prezentate mai  jos: 

Denumirea programulu Obiectivele generale ale programului Ţinte strategice Perioada 

Formarea continuă a personalului 

didactic din unitate 

1) Formarea la întreg personalul didactic a 

competenţelor profesionale necesare predării-

învăţării prin metode didactice moderne, 

interactive, centrate pe elev  

2) Formarea personalului didactic implicat în 

proiecte de cooperare europeană privind 

managementul de proiect  

3) Formarea personalului didactic din 

catedrele de limbi moderne şi om şi societate 

privind educaţia pentru o cetăţenie europeană 

T.2 

 

 

 

T.4 

 

T.4 

Septembrie 2018-iunie 

2022 

 

 

Septembrie 2018-iunie 

2022 

 

Septembrie 2018-iunie 

2022 



Ofertă educaţională dinamică şi 

coerentă 

1) Elaborarea şi aplicarea CDŞ pe baza 

propunerilor catedrelor şi prin consultarea 

elevilor şi părinţilor, asigurând coerenţa 

activităţilor la nivel de conţinuturi şi 

competenţe  

2) Proiectarea şi realizarea activităţilor 

extracurriculare şi extraşcolare care  răspund 

la nevoile specifice de învăţare ale elevilor, 

care vizează completarea şi dezvoltarea 

competenţelor prevăzute de programele 

şcolare 

3) Organizarea de concursuri, competiţii şi 

alte manifestări pentru promovarea elevilor şi 

motivarea performanţelor şcolare înalte  

4) Integrarea în oferta educaţională a 

activităţilor educative şi de orientare şcolară 

şi profesională 

T.2 

 

 

 

T.1 

 

 

 

T.2 

 

 

T.1 

Februarie-mai, în fiecare 

an școlar in perioada 

2018-2022 

 

 

Septembrie-iunie, în 

fiecare an școlar in 

perioada 2018-2022 

 

 

 

Ianuarie-iunie, fiecare 

an școlar in perioada 

2018-2022 

 

 

Septembrie-iunie, 

fiecare an școlar in 

perioada 2018-2022 

 

Dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii 1) Expertiza pentru centrala termică T.3 Martie-august 2018 



spaţiilor de şcolarizare 2) Reamenajarea spaţiilor școlare 

3) Reabilitarea spaţiului documentar al 

Bibliotecii  

4) Reabilitarea terenurilor de sport  

5) Reparaţii şi igienizări ale spaţiilor de 

şcolarizare 

T.3 

T.3 

T.3 

T.3 

Septembrie 2018-august 

2022 

Iunie 2018- iunie 2019 

Iunie 2018- august 2019 

Iunie-august fiecare an 

școlar 

Finanţare şi achiziţii 1) Atragerea de finanţări pentru derularea 

proiectelor specifice de dezvoltare a bazei 

materiale  

2) Înlocuirea/modernizarea laboratoarelor 

3) Achiziţia de mijloace şi materiale 

didactice pentru laboratoare conform 

solicitărilor catedrelor  

4) Înlocuirea întregului mobilier şcolar 

învechit şi deteriorat 

T.2 

 

T.2 

 

T.2 

 

T.3 

Septembrie- iunie  

2018-2019 

 

Septembrie 2018-august 

2019 

Septembrie-iunie fiecare 

an școlar 

August 2018- august 

2019 

 

Dezvoltarea relaţiilor comunitare 1) Realizarea de parteneriate de colaborare cu 

instituţii de cultură şi artă din Judeţul 

Constanţa pentru susţinerea participării 

elevilor la activităţile organizate de acestea 

(ocuparea timpului liber)  

2) Realizarea de parteneriate de colaborare cu 

T.1 

 

 

 

Septembrie 2018 –iunie 

2022  

 

 

Septembrie 2018-iunie 



firme şi instituţii din Constanţa, cu 

Universităţi din ţară pentru orientare şcolară 

şi profesională 

3) Realizarea de proiecte de cooperare 

europeană pentru susţinerea educaţiei, pentru 

cetăţenie europeană şi formarea/exersarea la 

elevi a competenţelor lingvistice şi tehnice) 

T.1 

 

 

T.4 

2022 

 

 

Septembrie 2018- 

septembrie 2022 

 

 

INDICATORI DE REALIZARE  

• Fişele de evaluare la sfârşit de an pentru personalul angajat  

• Raportul de evaluare internă a calității educației 

• Rapoartele semestriale și anuale ale activității din școală 

• Gradaţiile de merit obţinute şi alte premieri şi distincţii  

• Finalităţi ale parteneriatelor derulate  

• Gradul de implicare a Consiliului de Administraţie în luarea deciziilor şi rezolvarea sarcinilor  

• Modul de cheltuire a bugetului proiectat  

• Fonduri extrabugetare obţinute şi probleme rezolvate cu acestea  



• Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri de formare continuă, diseminarea acestora şi utilizarea abilităţilor dobândite 

în activitatea didactică  

• Respectarea termenelor de execuţie a unor obictive  

• Realizarea diversităţii activităţilor opţionale alese şi realizate  

• Documentele de proiectare şi evidenţele 

 

 

 
VII.MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 

Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale 

factorilor implicaţi. Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni in stabilirea priorităţilor la un moment dat. Realizările sau 

nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului educaţional al 

şcolii.  

Monitorizarea va fi realizată prin  urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne adresăm şi la care ne raportăm: elevii, părinţii, cadrele 

didactice şi nedidactice, comunitatea locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii. Evaluarea finală a proiectului 

se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor stabiliţi. 

VII.1.1. MONITORIZAREA INTERNĂ 

NR. ACŢIUNEA RESPONSABIL PARTENERI TERMEN ÎNREG.REZ. INSTRUMENTE INDICATORI 

1. Elaborarea şi 

afişarea 
proiectului de 

Director 

Director adj. 

-şefii 

comisiilor şi 
catedrelor; 

Oct 2018 -produsul 

final 
-fişă de 

apreciere 
-criteriile de 

realizare a PDI 



dezvoltare 

instituţională 

actualizat 

-comisia 

pentru 

evaluarea şi 
asigurarea 

calităţii 

2. Curriculum la 

Decizia Şcolii: 

proiectare şi 

aplicare 

Director, 

Director adj. 

C.A.,C.P. 

-şefii 

comisiilor şi 

catedrelor; 

Ianuarie 

In fiecare an 

scolar in 

perioada 2018-

2022 

-proiect CDŞ -fişe de 

evaluare 
-standardele de 

evaluare 

3. Înscrierea la 

cursuri de 

formare 

Director 

Director adj. 

C.A.,C.P. 

-responsabil 

de formare 

continuă 

In fiecare an 

scolar in 

perioada 2018-

2022 

-în baza de 

date a şcolii 
-liste de 

prezenţă la 

cursuri. 

-număr de cadre 

didactice 

inscrise. 

4. Starea de 

funcţionalitate a 

clădirii 

Director 

Director adj. 

-învăţători, 

diriginţi, 

elevi, 

personal 

administrativ 

In fiecare an 

scolar in 

perioada 2018-

2022 

 

-registrul de 

evidenţă a 

reparaţiilor 

analize, 

rapoarte 
-Volumul 

cheltuielilor 

pentru reparaţii 

curente. 

5. Proiecte de 

parteneriat în 
derulare sau în 

pregătire 

Director 

Director adj. 

C.A. 

-responsabil 

cu proiecte şi 
programe 

educaţionale 

şi cadrele 

didactice 

-lunar -în baza de 

date a şcolii 
-analize, 

fişe de 

evaluare 

-număr proiecte 

6. Imaginea şcolii 

reflectată în 

mass-media 

Director 

Director adj. 

C.A. 

-responsabil 

cu 

promovarea 

imaginii 

şcolii 

In fiecare an 

scolar in 

perioada 2018-

2022 

-in baza de 

date a scolii 
-in baza de 

date a scolii 
-număr 

comunicate de 

presă sau postări 

pe site-uri de 

socializare, 

bloguri 

 

VII.1.2. MONITORIZARE EXTERNĂ - Va fi realizată de reprezentanţii ISJ Constanta şi M.E.N. 
 



 

VII.2.1.EVALUAREA  INTERNĂ 

 
NR. ACŢIUNEA RESPONSABIL PARTENERI TERMEN ÎNREG.REZ. INSTRUMENTE INDICATORI 

1. Elaborarea şi 

afişarea 

proiectului de 

dezvoltare 

instituţională 

actualizat 

Director 

Director adj. 

-şefii 

comisiilor şi 

catedrelor; 

-comisia 

pentru 

evaluarea şi 

asigurarea 

calităţii 

oct 2018 -produsul 

final 
-fişă de 

apreciere 
-criteriile de 

realizare a PDI 

2. Curriculum la 

Decizia Şcolii: 

proiectare şi 

aplicare 

Director, 

Director adj. 

C.A.,C.P. 

-şefii 

comisiilor şi 

catedrelor; 

Ianuarie 

In fiecare an 

scolar in 

perioada 2018-

2022 

-proiect CDŞ -fişe de 

evaluare 
-standardele de 

evaluare 

3. Înscrierea la 

cursuri de 

formare 

Director 

Director adj. 

C.A.,C.P. 

-responsabil 

de formare 

continuă 

In fiecare an 

scolar in 

perioada 2018-

2022 

-in baza de 

date a scolii 
-liste de 

prezenţă la 

cursuri. 

-număr de cadre 

didactice 

inscrise. 

4. Starea de 

funcţionalitate a 

clădirii 

Director 

Director adj. 

-învăţători, 

diriginţi, 

elevi, 

personal 

administrativ 

In fiecare an 

scolar in 

perioada 2018-

2022 

l 

-registrul de 

evidenţă a 

reparaţiilor 

analize, 

rapoarte 
-Volumul 

cheltuielilor 

pentru reparaţii 

curente. 

5. Proiecte de 

parteneriat în 

derulare sau în 

pregătire 

Director 

Director adj. 

C.A. 

-responsabil 

cu proiecte şi 

programe 

educaţionale 

şi cadrele 

didactice 

-lunar în baza de 

date a şcolii 
-analize, 

fişe de 

evaluare 

-număr proiecte 

6. Imaginea şcolii 
reflectată în 

Director 
Director adj. 

-responsabil 
cu 

promovarea 

In fiecare an -in baza de 

date a scolii 
-in baza de 

date a scolii 
-număr 
comunicate de 

presă sau postări 



mass-media C.A. imaginii 

şcolii 
scolar in 

perioada 2018-

2022 

pe site-uri de 

socializare, 

bloguri 

 

VII.2.2. EVALUARE  EXTERNĂ - Va fi realizată de reprezentanţii ISJ Constanţa şi M.E.N. 
 

 
Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale 

factorilor implicaţi. Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni in stabilirea priorităţilor la un moment dat. Realizările sau 

nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului educaţional al 

şcolii. Monitorizarea va fi realizată prin  urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne adresăm şi la care ne raportăm: elevii, părinţii, 

cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii. Evaluarea finală a 

proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor stabiliţi. 
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