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1. ARGUMENT 

 
Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, statutul țării s-a schimbat fundamental 

în toate domeniile de activitate. 

Noul statut de țară comunitară presupune, printre altele, și un sistem de învățământ 

compatibil cu sistemele de învățământ din țările membre ale Uniunii Europene. 

În vederea realizării acestui deziderat, guvernul României depune un efort deosebit pentru 

realizarea unor politici educaționale care să răspundă pe deplin acestor noi cerințe. 

Prioritățile/valorile politicii educaționale sunt: 

 Calitate 

 Descentralizare 

 Performanță 

 Eficiență 

 Standarde europene 

 Accesibilitatea la educație 

 Învățare continuă 

 Oferte educaționale 

 Resurse umane 

 Responsabilitate 

Pentru anul școlar 2022-2023, Școala Gimnazială nr. 7 Buzău și-a stabilit obiectivele strategice 

în concordanță cu prioritățile și strategia Ministerului Educației și cercetării pentru perioada 2020 - 

2021 (prevăzute în Planul managerial al ISJ Buzău), privind asigurarea calității și a accesului la 

educație, al compatibilizării cu cerințele de educație și formare profesională existente în Uniunea 

Europeană, adaptându-le la nevoile identificate în unitatea școlară.  

Prezentul Plan Managerial este elaborat pentru asigurarea calității procesului instructiv-

educativ în unitatea școlară și în concordanță cu noile cerințe ale integrării învățământului 

preuniversitar românesc în Spațiul European al învățământului. 

Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, precum și disponibilitatea 

de a coopera, de a interconecta activități performante și competitive din sfera cunoașterii, din 

economie, din viața comunității. 

Învățământul poate îndeplini aceasta misiune daca elevul care parcurge învățământul 

obligatoriu învață pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalități: învață pentru a ști, învață pentru 

a face, învăța pentru a fi, a învăța pentru a trăi în comunitate. 

Astfel, învățământul poate constitui o premisa a incluziunii sociale active, în contextul 

schimbărilor economice, sociale și politice care se petrec pe continentul european. O zona europeana 

deschisa a învățământului aduce cu sine o mulțime de avantaje, în condițiile respectării diversității, 

dar presupune eforturi continue în vederea înlăturării barierelor și pentru dezvoltarea unei rețele de 

învățământ care sa stimuleze interculturalitatea, mobilitatea trans-europeana și cooperarea. 

Construcția unui învățământ de calitate, desfășurat, pe cât posibil, într-o școală dotată la nivel 

european, reprezintă prioritatea Scolii Gimnaziale nr. 7 Buzău, ca instituție care gestionează procesul 

de învățământ. 
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PREAMBUL 

Educația reprezintă pentru orice societate, vectorul dezvoltării durabile. 

Dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității prin formare inițială și continuă 

pentru o piață a muncii flexibilă și globalizată reprezintă obiectivele majore ale programului de 

guvernare. 

Economia competitiva, consolidarea democrației și societatea cunoașterii impun alături de cele 

patru instrumente cognitive care alcătuiesc tradițional alfabetizarea de baza (abilități de comunicare, 

scriere, citire și calcul matematic), dobândirea unor noi competente: alfabetizarea digitala și 

informațională, cultura și civilizația tehnologica, comunicarea în limbi modeme de larga circulație, 

cultura și conduita civica, cetățenia democratica, gândirea critica, capacitatea de adaptare la situații 

noi, competente antreprenoriale, lucrul în echipa, interesul pentru dezvoltarea personala și învățarea 

continua. Școala trebuie sa construiască și sa consolideze un set de valori stabile și coerente 

(profesionalism, cinste, corectitudine, dreptate sociala) și conduite favorabile unui stil de viată sănătos. 

(Capitolul referitor la Educație - Strategia de guvernare). 

                                       

                                   OBIECTIVE GENERALE 

În concordanță cu Programul de guvernare 2020-2024, Ministerul Educației Naționale are pe 

agenda imediată de lucru 19 obiective cu rol de reglementare a sistemului: 

1. Creșterea accesului și participării la educație de calitate pentru toți copiii, indiferent de 

mediul de rezidență;  

2. Scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii până la nivelul mediu înregistrat în Uniunea 

Europeană;  

3. Scăderea semnificativă a ratei de analfabetism funcțional la copiii de 15 ani, similară mediei 

europene, conform cifrelor furnizate de testele PISA;  

4. Generalizarea programelor ”afterschool” în unitățile de învățământ de stat și creșterea 

calității serviciilor oferite;   

5. Oferirea serviciilor de consiliere și orientare (inclusiv logopedie) pentru toți elevii;  

6. Revizuirea arhitecturii curriculare prin centrarea conținuturilor pe profilul celui care învață, 

pe competențele cheie și pe maximizarea potențialului fiecărui copil;  

7. Formarea cadrelor didactice în acord cu arhitectura curriculară și pentru integrarea 

tehnologiei în procesul educațional;  

8. Valorificarea evaluărilor naționale și a evaluărilor curente, în vederea realizării intervențiilor 

remediale pentru asigurarea progresului școlar;  

9. Realizarea și implementarea standardelor de evaluare la fiecare disciplină și an de studiu; 



8 

 

10. Introducerea portofoliului educațional digital pentru actualizarea și monitorizarea 

permanentă a parcursului educațional al fiecărui copil și identificarea imediată a măsurilor remediale 

necesare; inclusiv din perspectiva activității extrașcolare;  

11. Introducerea /pilotarea unor modele noi de formare și evaluare în ciclul superior al liceului 

(ex. bacalaureatul internațional);  

12. Dezvoltarea unui sistem de identificare a ariilor de performanță ale elevilor (ex. 

identificarea talentelor în sport, artă, șah, abilități practice etc.) și de sprijinire a celor cu abilități și 

talente deosebite pentru a atinge excelența;  

13. Creșterea alocării de fonduri pentru proiectele școlare și comunitare menite să promoveze 

interculturalitatea și diversitatea etnică, ca resurse și valori ale societății românești inclusiv prin 

includerea istoriei minorităților etnice în manualele și programele de istorie;  

14. Regândirea arhitecturii învățământului preuniversitar pentru a răspunde nevoilor de 

dezvoltare individuală a fiecărui tânăr, dar și evoluțiilor în vederea eliminării rupturii dintre 

învățământul obligatoriu și piața muncii. Certificarea calificărilor din sistemul de învățământ secundar 

superior în vederea valorificării lor pe piața muncii sau în tranziția către alte forme de educație, inclusiv 

la filiera teoretică (ex. certificări informatică, limbi străine);  

15. Reconfigurarea ciclurilor de învățământ astfel încât toate traseele educaționale să permită 

accesul spre o formă superioară de formare, indiferent de profilul urmat;  

16. Realizarea rețelei școlilor pilot, în vederea implementării unor formule de 

administrare/management descentralizate și a dezvoltării unor programe educaționale inovative;  

17. Creșterea puterii de decizie a consiliului de administrație prin implicarea acestuia în 

procesul de selecție al managementului instituției de învățământ;  

18. Veniturile realizate din gestionarea patrimoniului vor rămâne în proporție de 100% la 

unitățile de învățământ preuniversitar;  

19. Creșterea calității învățământului în mediul rural prin realizarea consorțiilor școlare rurale 

prin acordarea unui cost standard per elev mărit celor ce fuzionează.  
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ȚINTELE STRATEGICE ALE ISJ BUZAU 

 

 

În concordanță cu politicile educaționale promovate de către Ministerul Educației, 

Inspectoratul Școlar Județean Buzău își propune adaptarea acestora la specificul județului, 

concretizate în următoarele ținte strategice: 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 1: Inițierea reformei curriculare pe toate componentele ei, astfel încât 

conținutul educațional să corespundă cu cerințele de pe piața muncii și ale societății digitale. 

Reglementarea și implementarea la scară județeană a învățământului profesional dual. 

ȚINTA STRATEGICĂ 2: Realizarea unui sistem educațional stabil, echitabil, eficient și 

relevant la nivelul județului Buzău, compatibil cu cel european, prin sporirea accesului la educația de 

calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială și a egalității șanselor în vederea îmbunătățirii 

rezultatelor elevilor. 

ȚINTA STRATEGICĂ 3: Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție și la nivelul 

clasei de elevi, în scopul creșterii calității în educație. 

ȚINTA STRATEGICĂ 4: Creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare prin 

modernizarea abordării învățării, a sistemului de evaluare a calității în învățământ și prin îmbunătățirea 

rezultatelor obținute la evaluările și examenele naționale. 

ȚINTA STRATEGICĂ 5: Atragerea de resurse de finanțare și gestionarea eficientă a celor 

existente. 

ȚINTA STRATEGICĂ 6: Dezvoltarea parteneriatelor educaționale școală-părinți, 

administrație publică locală, comunitate, agenți economici, sindicate, ONG-uri. 

 

OBIECTIVE GENERALE ALE ȘCOLII NR. 7 BUZĂU 

1. Integritate profesională și personală 

2. Realizarea misiunii Școlii Gimnaziale NR. 7 Buzău 

3. Competență și eficiență în îndeplinirea efectivă a sarcinilor 

4. Funcții sensibile, politica de rotație a salarialilor care ocupă astfel de funcții 

5. Stabilirea competențelor și delegarea responsabilităților. 

6. Definirea structurii organizatorice. 

7. Definirea obiectivelor determinante și a celor complementare, conformitatea cu legile, 

regulamentele și politicile interne. 

8. Concordanța între planuri și activități, ce au ca rezultat atingerea obiectivelor. 

9. Asigurarea convergenței și coerenței planurilor. 

10. Asigurarea monitorizării performanțelor. 

11. Analiza riscurilor legate de desfășurarea activităților. 

12. Stabilirea tipurilor de calitatea, frecvența, sursele și destinatarii acestora. 

13. Dezvoltarea sistemului de comunicare internă și externă 

14. Organizarea primirii/expedierii, înregistrarea și arhivarea corespondenței. 

15. Fixarea ipotezelor ce conduc la realizarea obiectivelor, reevaluarea acestora în condiții 

specifice, 

16. Posibilitatea salariaților de a semnala neregularități. 

file:///C:/Users/User/Desktop/MIM%20PLAN%20OPERATIONAL%202016-2020%20-%20OK.docx%23cuprins
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17. Elaborarea de proceduri scrise comunicate tuturor salariaților implicați. 

18. Separarea elementelor operaționale de cele financiare ale fiecărei acțiuni. 

19. Asigurarea unor măsuri de supraveghere adecvate a operațiunilor.  

20. Gestiunea abaterilor față de politicile sau procedurile stabilite. 

21. Asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru ca activitatea să poată continua în orice 

moment. 

22. Construirea de politici adecvate strategiilor de control. 

23. Stabilirea persoanelor care au acces la resursele materiale, financiare și informaționale ale 

școlii.  

24. Instituirea funcției de evaluare a controlului intern 

25. Accesul la o capacitate de audit.  

 

NEVOI IDENTIFICATE 

ȚINTE ȘI OBIECTIVE STRATEGICE 

 

1. Nevoia identificată:  Eficiența financiară a unității școlare în condițiile descentralizării  

Ținta: Identificarea, atragerea și folosirea resurselor materiale și financiare, bugetare și 

extrabugetare, pentru îmbunătățirea condițiilor educaționale din unitatea școlară. 

Obiectiv strategic: Creșterea eficienței financiare la nivelul unității școlare prin abordarea unei 

strategii financiare optime, în condițiile descentralizării.  

 

2. Nevoia identificată:  Creșterea eficienței/eficacității procesului de predare-învățare prin  

participarea cadrelor didactice la cursuri de formare: 

Ținta: Creșterea nivelului actului educațional la standarde de înaltă calitate. 

Obiective strategice:  

O1. Asigurarea și dezvoltarea resursei umane prin activități de perfecționare și formare continuă. 

O2. Eficientizarea procesului de predare-învățare prin utilizarea metodelor moderne și a 

disciplinelor opționale. 

 

3. Nevoia identificată:  Desfășurarea cu elevii a unor activități de educație pentru sănătate, 

teoretice și practice care să determine însușirea și aplicarea unor reguli de igienă de care depinde 

sănătatea personală și a colectivității. 

Ținta: Asigurarea unui mediu școlar conform standardelor sanitare in vigoare și a unui climat 

afectiv propice dezvoltării armonioase a elevului. 

Obiective strategice:  

O1. Îmbunătățirea cunoștințelor privind propria sănătate și schimbarea 

atitudinii/comportamentului care să asigure propria sănătate și a mediului ambiant 

O2. Aplicarea masurilor privind mijloacele de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor 

cu virusul SARS Cov 2 în școală pentru asigurarea dreptului la sănătate pentru elevi și 

personalul din școală.  

 

4. Nevoia identificată: Dezvoltarea relațiilor cu reprezentanții comunității locale  

Ținta: Îmbunătățirea procesului instructiv-educativ prin implicarea activă a părinților în 

viața școlii. 
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Obiectiv strategic: Asigurarea condițiilor educaționale conform standardelor de calitate. 

 

5. Nevoia identificată: Lărgirea viziunii asupra propriilor valori prin participarea elevilor și 

cadrelor didactice la schimburi de experiență în proiecte de cooperare Europeană care vizează 

promovarea valorilor europene (toleranță, respect, tradiții, democrație, învățarea/perfecționarea 

limbilor străine etc). 

Ținta: Dezvoltarea competențelor cheie în rândul elevilor prin activități școlare și 

extrașcolare în cadrul proiectelor locale și internaționale. 

Obiectiv strategic:  Îmbunătățirea competențelor elevilor și cadrelor didactice prin exersarea  

exemplelor de bună practică în context european. 

 

6. Nevoia identificată:  Promovarea diversității interculturale în rândul elevilor și cadrelor 

didactice prin inițierea unor proiecte și participarea la schimburi de experiență cu școli din 

România (care promovează educația interculturală) 

Ținta: Promovarea desegregării școlare și a egalizării șanselor în educație, prin promovarea 

educației interculturale. 

Obiectiv strategic:  Includerea în programele de activități educativ extrașcolare și 

extracurriculare a unor proiecte de promovare a educației interculturale, care să ofere sprijinul 

necesar în promovarea dezvoltării competențelor de lectură, desegregării școlare și egalizării 

șanselor în educație.  

 

7. Nevoia identificata: Asigurarea creșterii calității în educație pentru toate domeniile și toți 

indicatorii din standardele de acreditare și evaluare periodică a unității de învățământ 

Ținta: Asigurarea creșterii calității în educație pentru toate domeniile și toți indicatorii din 

standardele de acreditare și evaluare periodică a unității de învățământ. 

Obiectiv strategic: Asigurarea calității serviciilor educaționale prin programe de educație la 

standarde de calitate, care să satisfacă așteptările beneficiarilor.  

 

 

Analiza P.E.S.T.E: 
Politicul: 

În concordanță cu Programul de guvernare 2020-2024, Ministerul Educației Naționale are pe 
agenda imediată de lucru 19 obiective cu rol de reglementare a sistemului: 

1. Creșterea accesului și participării la educație de calitate pentru toți copiii, indiferent de mediul 
de rezidență;  

2. Scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii până la nivelul mediu înregistrat în Uniunea 
Europeană;  

3. Scăderea semnificativă a ratei de analfabetism funcțional la copiii de 15 ani, similară mediei 
europene, conform cifrelor furnizate de testele PISA;  

4. Generalizarea programelor ”afterschool” în unitățile de învățământ de stat și creșterea calității 
serviciilor oferite;   

5. Oferirea serviciilor de consiliere și orientare (inclusiv logopedie) pentru toți elevii;  
6. Revizuirea arhitecturii curriculare prin centrarea conținuturilor pe profilul celui care învață, 

pe competențele cheie și pe maximizarea potențialului fiecărui copil;  
7. Formarea cadrelor didactice în acord cu arhitectura curriculară și pentru integrarea tehnologiei 

în procesul educațional;  
8. Valorificarea evaluărilor naționale și a evaluărilor curente, în vederea realizării intervențiilor 

remediale pentru asigurarea progresului școlar;  
9. Realizarea și implementarea standardelor de evaluare la fiecare disciplină și an de studiu;  
10. Introducerea portofoliului educațional digital pentru actualizarea și monitorizarea 

permanentă a parcursului educațional al fiecărui copil și identificarea imediată a măsurilor remediale 
necesare; inclusiv din perspectiva activității extrașcolare;  
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11. Introducerea /pilotarea unor modele noi de formare și evaluare în ciclul superior al liceului 
(ex. bacalaureatul internațional);  

12. Dezvoltarea unui sistem de identificare a ariilor de performanță ale elevilor (ex. identificarea 
talentelor în sport, artă, șah, abilități practice etc.) și de sprijinire a celor cu abilități și talente deosebite 
pentru a atinge excelența;  

13. Creșterea alocării de fonduri pentru proiectele școlare și comunitare menite să promoveze 
interculturalitatea și diversitatea etnică, ca resurse și valori ale societății românești inclusiv prin 
includerea istoriei minorităților etnice în manualele și programele de istorie;  

14. Regândirea arhitecturii învățământului preuniversitar pentru a răspunde nevoilor de 
dezvoltare individuală a fiecărui tânăr, dar și evoluțiilor în vederea eliminării rupturii dintre 
învățământul obligatoriu și piața muncii. Certificarea calificărilor din sistemul de învățământ secundar 
superior în vederea valorificării lor pe piața muncii sau în tranziția către alte forme de educație, inclusiv 
la filiera teoretică (ex. certificări informatică, limbi străine);  

15. Reconfigurarea ciclurilor de învățământ astfel încât toate traseele educaționale să permită 
accesul spre o formă superioară de formare, indiferent de profilul urmat;  

16. Realizarea rețelei școlilor pilot, în vederea implementării unor formule de 
administrare/management descentralizate și a dezvoltării unor programe educaționale inovative;  

17. Creșterea puterii de decizie a consiliului de administrație prin implicarea acestuia în procesul 
de selecție al managementului instituției de învățământ;  

18. Veniturile realizate din gestionarea patrimoniului vor rămâne în proporție de 100% la 
unitățile de învățământ preuniversitar;  

19. Creșterea calității învățământului în mediul rural prin realizarea consorțiilor școlare rurale 
prin acordarea unui cost standard per elev mărit celor ce fuzionează. 

 
Politica educațională din școala noastră vizează aspecte legate de ridicarea calității procesului 

instructiv-educativ, colaborarea cu autoritățile locale, comunitatea locală, școli din UE prin proiecte, 
asigurând o dezvoltare pozitivă a activității. 

Consiliul local și comunitatea locală sunt deschise dialogului constructiv, având în derulare 
proiecte de reabilitare a școlii și alte proiecte care așteaptă finanțare. Procesul de învățământ din Școala 
Gimnazială Nr.7 Buzău se desfășoară pe baza legislației generale și a celei specifice sistemului de 
învățământ preuniversitar, având în atenție toate actele normative din domeniu, notificările și ordinele 
emise de M.E.N. și de I.S.J. Buzău.  

Politica educațională propusă de școala noastră este pe deplin în concordanță cu politica 
educațională națională, în care învățământul este o prioritate națională, și servește educației tinerei 
generații pentru a deveni cetățeni activi, cu valori europene, adaptați condițiilor economice și sociale, 
cu o cultură civică și democratică solidă.  

Din punct de vedere legislativ și organizatoric, învățământul preuniversitar românesc este 
reglementat prin următoarele ACTE NORMATIVE:  

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Programul de guvernare, prevăzut în Anexa 2 la Hotărârea Parlamentului nr. 1/2020; 

 Noul Cod al Muncii - Legea 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003; 

 Legea 213/30.09.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii. 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației 

aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/12.07.2005 
privind asigurarea calității educației; 

 Hotărârea nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea 
autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație;  

 ORDIN Nr. 6106/2020 din 3 decembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecție 

a unităților de învățământ preuniversitar; 

 Metodologia de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice 
a organizațiilor furnizoare de educație, din 18.11.2020; 
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 O.M.E.C.T.S. 6143/1.11.2011, completat de O.M.E.C.T.S. 3597/18.06.2014, O.M.E.N. 
4247/13.05.2020 și O.M.E. nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea și completarea 

Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată 

prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011 privind 

Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar; 

 METODOLOGIE-CADRU din 30 august 2021 de organizare și funcționare a consiliilor de 
administrație din unitățile de învățământ preuniversitar EMITENT aprobată prin ORDINUL 

nr. 5.154 din 30 august 2021. 

 Ordinul M.E. nr. 5.549/05.11.2021 privind structura anului școlar 2021-2022; 

 Legea nr. 334/2002- Legea bibliotecilor, republicată cu completările și modificările ulterioare; 

 Ordinul M.S. nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, 
educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor; 

 O.M.E.C nr. 5434/2020 – Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a examenului 

național de definitivare în învățământ; 

 Ordin M.E. nr. 5239/2021 privind CALENDARUL de organizare și desfășurare a examenului 
național pentru definitivare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 2022;  

 Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru 
anul școlar 2022 – 2023 M. Of., PARTEA I, Nr. 1086 bis/12.XI.2021 

 Ordin M.E. nr. 5.149/30 august 2021 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale 
pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021 – 2022; 

 Ordin M.E. nr.  5.150/30 august 2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în 

învățământul liceal pentru anul școlar 2022 – 2023; 

 Ordin M.E. nr. 5.142 din 30 august 2021 privind organizarea, desfășurarea și calendarul 
admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 

2022-2023; 

 O.M.E.C.T.S. nr. 5567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
unităților care oferă activitate extrașcolară, modificat prin O.M.E.C.Ş. nr. 4624/2015; 

 O.M.E.C. nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 

 ORDINUL nr. 4742/10.08.2016 - Statutul elevilor; 

 Ordin M.E. nr. 5550/2021 privind modificarea regulamentului cadru de organizare si 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 

 Ordinul Ministerului Educației Nr. 3713 din 21 aprilie 2021 pentru modificarea și completarea 
Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, 

aprobată prin OMECTS Nr. 5.561/2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 435 din 26 

aprilie 2021, în vigoare de la 26 aprilie 2021; 

 ORDIN Nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de 

acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile; 

 O.M.E.N. nr. 3347/25.04.2014 privind stabilirea cadrului de implementare în învățământul 
preuniversitar a programului Erasmus+;  

 Ordinul nr. 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 
controlului intern/managerial al entităților, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordin M.E. nr. 3.563 din 29 martie 2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului 

privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de 

învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării 

științifice nr. 3.844/2016;  

 O.M.E.C.Ş. nr. 5086/2016, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind școlarizarea la 
domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în spitale;  

 O.M.E.C.Ş. nr. 5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenția 
integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare 

și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum şi în vederea abilitării şi 

reabilitării copiilor cu dizabilități şi/sau cerințe educaționale speciale;  
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 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 O.M.E.N. 3.022/8.01.2018 privind aprobarea auxiliarelor didactice din învățământul 
preuniversitar; 

 HG nr. 461 din 2017 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii pentru 

absolvenți și personal didactic; 

 REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 

 ORDIN nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

 Ordin comun ME și MS Nr. 5558_2389/2021; 

 Ordinul 1456 / 28.08.2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, 
educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor; 

 Ordin nr. 5576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 

 Ordinul M.E. nr. 3300/19.02.2021 privind aplicarea Programului National Pilot „Școala după 
școală” publicat în MO nr. 186 din 24.02.2021; 

 OUG.96/2002 privind acordarea produselor lactate și de panificație elevilor din învățământul 

obligatoriu; 

 Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 3.637/ 12.04.2016 pentru 
modificarea anexei Ordinului ministrului Educației Naționale nr. 3060/2014 pentru aprobarea 

condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber 

în sistemul de învățământ preuniversitar; 

 OMECT nr. 1409/29.06.2007 - Strategiile MEN privind reducerea fenomenului de violență în 
unitățile de învățământ preuniversitar; 

 Alte ordine, note, notificări și precizări ale Ministerului Educației. 
 
Documente cadru de referință 
 

 Strategia UNESCO “Educație pentru Dezvoltare Durabilă în cadrul Agendei 2030 pentru 

Dezvoltare Durabilă” adoptată în 19 decembrie 2019 la New York, în Statele Unite ale 

Americii;  

 Programul Uniunii Europene de Educație și Formare pe parcursul întregii vieți, 2016 – 2020, 
Erasmus+; 

 Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2016-2020-2030;  

 Strategia de dezvoltare a Municipiului Buzău; 

 Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Buzău pentru anul școlar 2021-2022; 

 Raportul Școlii Gimnaziale nr.7 Buzău privind starea învățământului în anul școlar 2020-2021; 

 Direcțiile de acțiune ale I.S.J. Buzău. 

 

Economicul 

Legislația financiară generală și specifică permite atragerea de resurse extrabugetare la nivelul 

unităților de învățământ. În același timp, interesul agenților economici în acordarea de sponsorizări 

sau donații pentru unitatea școlara este de multe ori scăzut. 

Creșterea numărului protocoalelor de colaborare între unitatea școlară și agenții economici din 

anumite domenii de activitate reprezintă o prioritate pentru conducerea unității de învățământ, în 

perspectiva descentralizării financiare și a nevoii tot mai pregnante de a adapta oferta educaționala 

la raportul real dintre cerere și ofertă pe piața muncii. În acest context, procesul de descentralizare 

a învățământului preuniversitar constituie un demers oportun și necesar, răspunzând cerinței 
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existenței unui învățământ organizat, administrat și finanțat conform standardelor Uniunii 

Europene. Având la baza principiile transparentei, echității și adecvării, activitatea de finanțare a 

unității de învățământ va presupune nu numai finanțarea de bază (costul standard / elev), cum se 

întâmplă în general, ci și finanțări complementare și compensatorii, bazate pe cerințele specifice de 

context socio-economic. 

Prezentul proiect de dezvoltare instituțională trebuie să se integreze în cadrul reformei 

învățământului preuniversitar, prioritară fiind refacerea legăturilor firești dintre școală și comunitate 

având în vedere că „produsele educaționale” vor deveni actori activi și pe scena comunității locale, 

capabili să acționeze responsabil și competent pentru binele personal și pentru binele comunității. 

Tendința de globalizare și internaționalizare a educației, are ca efect certificarea calității 

produselor nu prin volumul de muncă, ci prin inteligența încorporată în produs. O consecință a 

acestui fapt va fi libera circulație a valorilor, a elevilor, a cadrelor didactice, a tuturor celor care se 

vor impune pe piața calității. 

Școala Gimnazială Nr.7 Buzău este situată în cartierul Dorobanți 1 din Municipiul Buzău, elevii 

școlii provenind din acest cartier dar și din alte zone ale orașului, precum și din localități limitrofe. 

Toți elevii școlii, la terminarea ciclului gimnazial, urmează cursurile școlilor din orașul Buzău: licee 

teoretice și tehnologice. Puțini sunt cei care optează pentru școli profesionale sau pentru școli din 

afara municipiului (doar la schimbarea domiciliului părinților). 

În unitatea noastră școlară există puțini elevi cu o situație materială modestă, dar acest lucru 

nu-i împiedică să-și manifeste interesul pentru școală. Elevii școlii beneficiază de manuale gratuite 

și de burse școlare (de merit, de studiu și ajutor social).  

Interesul agenților economici pentru acordarea de donații sau pentru sponsorizări instituțiilor 

de învățământ preuniversitar este, în continuare, foarte scăzut, spre zero. Fondurile de bază sunt 

asigurate de Bugetul Consiliului local și de M.E.N. prin I.S.J. Buzău. 

La ora actuală, la nivelul orașului sunt înregistrați agenți economici având drept obiect de 

activitate: activități industriale, comerciale, agricole etc. 

 

Socialul: 

Nivelul de trai al locuitorilor cartierului Dorobanți, de unde provin majoritatea elevilor scolii 

noastre este bun. Exista și familii nevoiașe care primesc ajutor social și părinți care au plecat la 

munca în străinătate. 

Zona în care este situată unitatea școlară este favorabilă instruirii, familia și comunitatea locală 

în general putând sprijini eforturile școlii pentru educarea copiilor. 

Nivelul de trai al locuitorilor cartierului Dorobanți, de unde provin majoritatea elevilor școlii 

noastre este bun. Exista și familii nevoiașe care primesc ajutor social și părinți care au plecat la muncă 

în străinătate. 

Factori sociali: 

 creșterea numărului familiilor monoparentale; 

 creșterea numărului părinților plecați la muncă în străinătate; 

 oferta educațională adaptată intereselor elevilor; 

 așteptările comunității de la școală; 

 rolul sindicatelor și a societății civile modifică obiectivele de dezvoltare instituțională; 

 cererea crescândă venită din partea comunității pentru educația adulților și pentru programe de 

învățare pe tot parcursul vieții transformă unitățile de învățământ în furnizori de servicii 

educaționale. 

       Aspecte demografice  

       Evoluția demografică: Numărul elevilor în județul Buzău este în continuă scădere.  
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       Populația inactivă: elevi, studenți, pensionari, întreținuți de alte persoane.             

Piața muncii: 

Populația activă lucrează în domeniile : 

   

DOMENIUL DE ACTIVITATE 

comerț 

confecții 

construcții 

sănătate 

învățământ 

cultură 

agricultură 

alte activități 

 

Tehnologicul: 

În școală funcționează 2 laboratoare de informatică dotate cu calculatoare conectate la internet 

în care se desfășoară ore de informatică, activități extrașcolare etc. 

Pe lângă laboratoarele de informatică există calculatoare conectate la internet la: cabinet director, 

secretariat, compartimentul contabilitate, biblioteca, cancelaria cadrelor didactice, cabinetul de 

consiliere psihopedagogica, cabinet medical, laborator biologie, fizică-chimie, centrul pentru activități 

extrașcolare și toate sălile de clasă. 

Toate sălile de clasa și laboratoarele sunt dotate cu videoproiectoare. 

Laboratorul de informatică și de biologie sunt dotate cu table interactive. 

Majoritatea elevilor dețin acasă calculator conectat la internet ceea ce denotă un interes major al 

părinților pentru acest domeniu. În anul școlar trecut nici un elev nu a beneficiat de Programul EURO 

200. 

Toți elevii beneficiază în familie de televiziune prin cablu putând astfel urmări programe 

educaționale pe canale cum ar fi: Animal planet, National geografic, Minimax etc. 

Toate cadrele didactice utilizează calculatorul în activitatea didactică. 

Adservio este utilizată în Școala Gimnazială nr. 7 Buzău ca platformă de management 

educațional și ajutând cadrele didactice și elevii să își organizeze fără efort toate activitățile și să obțină 

rezultatele pe care și le doresc. Adservio încorporează și un catalog digital.  

Utilizarea programului național SIIR permite gestionarea eficientă a resurselor 

umane/materiale, a proiectelor și programelor derulate la nivelul instituției. 

Contextul ecologic 

Programul național de protecție a mediului devine din ce în ce mai important într-un spațiu 

afectat în permanență de poluare. Apreciem că orice proiect care sprijină protecția mediului este bine 

venit și că educația ecologică trebuie să devină o componentă fundamentală în educarea tinerilor.  

Conform datelor oficiale, Municipiul Buzău înregistrează  indicatori de poluare ridicați la 

calitatea aerului, apei și solului, factori ce influențează starea generală de sănătate și confort a 

locuitorilor, dar mai ales a copiilor. 

 

În unitatea școlară se derulează numeroase proiecte/programe care vizează educarea elevilor 

privind protecția mediului înconjurător, exemplu Programul Național LeAF. 
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            Deviza scolii: Suntem mai buni împreună! 

 
Misiunea noastră este de a lucra în parteneriat cu familia și comunitatea 

locală, pentru a construi un mediu de învățare sigur și prietenos, axat pe 

maximizarea stării de bine elevilor și a cadrelor didactice, pentru a crea 

oportunități de învățare relevantă pentru fiecare elev, care să îi ajute să își 

dezvolte cunoștințele, abilitățile și atitudinile pentru viață. 

 

Viziunea școlii: Prioritatea noastră este de a ghida elevii în dobândirea și în 

valorizarea cunoștințelor și abilităților care îi vor sprijini în calitatea lor de elevi pe tot 

parcursul vieții, în participarea și contribuția la lumea globală și practicarea valorilor 

de bază ale școlii: respect, toleranță, incluziune și excelență. 

 
       Pentru elaborarea Planului managerial și a Planului de acțiuni pentru anul școlar 2022-2023, s-a 

realizat analiza SWOT, în funcție de care Școala Gimnazială nr. 7 Buzău își propune sa dezvolte punctele 

tari și să diminueze ponderea punctelor slabe, venind in întâmpinarea oportunităților oferite de mediu/ extern 

și creând rezistenta la amenințări. 

ANALIZA SWOT 

(DIAGNOZA MEDIULUI INTERN Șl EXTERN) 

Anul școlar 2022-2023 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Există resurse curriculare ce susțin implementarea disciplinelor 
opționale conform intereselor elevilor și părinților 

 Disciplinele de învățământ din trunchiul comun beneficiază de 

mijloacele de învățământ necesare; 

 Exploatarea eficientă a resursei de timp în respectarea 
programelor, în pregătirea suplimentară a elevilor etc.; 

 Existența planificărilor și proiectelor de lecție corect întocmite. 

 Existenta unui orar care respecta curba de efort a zilei. 

 Toți elevii și cadrele didactice au posibilitatea folosirii 
platformelor digitale de tip Adservio. 

 

 Insuficiente softuri educaționale 
instalate pe PC-urile din clase, care 

să sporească în orice moment 

calitatea procesului de predare-

învățare. 

 Programele școlare încărcate și un 

număr prea mare de ore pe 

săptămâna la clasele a VII-a și a 

VIII-a. 

 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 
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1. RESURSE CURRICULARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Coeficientul de promovare este ridicat;  

 Încadrarea la nivelul peste media pe țară în ceea ce privește 
rezultatele elevilor la examenele naționale și integrarea cu 

succes a absolvenților într-o formă de învățământ liceal; 

 Număr mare de cadre didactice titulare cu gradul I și II, cu o 

atitudine pozitivă față de elev și procesul de învățământ, toate 

cu calificativul ,,foarte bine’’ la sfârșitului anului școlar 

2020-2021; 

 Participarea majorității profesorilor la cursurile de formare 
continuă este permanentă, inclusiv în perioada de învățare în 

sistemul on-line; 

 Se remarcă în școală climatul educațional deschis, stimulativ 
determinat de relațiile interpersonale deosebite existente între 

profesori elevi, conducere-subalterni, profesori-părinți, 

profesori-profesori etc.; 

 Activitatea în școală este bine coordonată, existând comișii 
constituite pe diverse teme, comișii care sunt coordonate cu 

maximă răspundere; 

 Îmbunătățirea relației dintre profesori și elevi prin 

intermediul Consiliului elevilor pe școală; 

 Experiența cadrelor didactice ale școlii în evaluarea bazată pe 
standarde și  în dezvoltarea instrumentelor de evaluare; 

 Ușoare reticențe în implicarea 
personalului didactic în activități de 

perfecționare  

 Slaba participare a unor cadre 
didactice la cursuri sau evenimente 

de formare în străinătate; 

 Unele cadre didactice manifestă lipsă 

de disponibilitate în a desfășura 

activități extracurriculare sau 

extrașcolare. 

 Reticența unor cadre didactice în 
implementarea unor metode de lucru 

moderne și în utilizarea platformelor 

on-line;  

 Numărul ușor în creștere al copiilor 
cu părinți plecați în străinătate; 

  Existența unui număr de familii 
dezorganizate care nu se ocupă de 

copii, care nu se implică în viața 

școlii sau care au venituri sub salariul 

mediu pe economie; 

 

 Posibilitatea elevilor de participare la orele de pregătire 

suplimentară pentru susținerea probelor din cadrul diverselor 

concursuri școlare; 

 Interesul și pregătirea pentru admiterea în învățământul liceal se 
mențin la cote ridicate; 

 Utilizarea rețelelor de calculatoare pentru comunicare și 
posibilitatea utilizării softului existent în activitatea didactică. 

 Preocuparea permanentă pentru creșterea calității mediului 
educațional, sub aspect estetic și al valorilor expresive și 

instrumentale afișate;  

 Posibilitatea creării unei biblioteci virtuale care să permită accesul 

elevilor și cadrelor didactice la volume de beletristică și auxiliare 

curriculare. 

 

 

 Numărul disciplinelor de 

învățământ studiate și, ca urmare, 

numărul orelor de curs/elev    într-o 

săptămână este prea mare, fapt ce 

duce la supraîncărcarea elevilor; 

 

 Instabilitatea privind structura 
modelelor de subiecte din cadrul 

examenului de Evaluare Națională 
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 Realizarea  tuturor preinspecţiilor și inspecțiilor  în vederea 

înscrierii la examenele de obținere a gradelor didactice, 

conform planificării 

 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

 Desele activități comune ale cadrelor didactice pot determina o 
creștere a gradului de coeziune a grupului, o comunicare mai 

bună etc.; 

 Ședințele cu părinții/consultațiile/lectoratele cu părinții se 
desfășoară după o tematică bine stabilită şi cu maximă 

responsabilitate; 

 Cointeresarea personalului didactic şi didactic auxiliar pentru 
perfecționarea continuă; 

 Identificarea și consilierea copiilor cu dificultăți in învățare și 

integrare: cu CES, ritm lent, de alte etnii, din familii 

monoparentale, cu părinți plecați în străinătate, orfani, etc. și 

atragerea părinților acestora către proiectul Start pentru viitor. 

 Conștientizarea constantă a elevilor asupra necesității 
menținerii unui mediu școlar curat, igienizat, respectării unor 

reguli de igiena benefice sănătății 

 

 

 Creșterea ușoară a absenteismul, mai 
ales la nivelul claselor gimnaziale; 

 Ponderea mediei generale a claselor 
5-8 in media de admitere la liceu face 

ca nota să devină mai importantă 

decât nivelul de pregătire al elevilor; 

 Existența unor elevi care în perioada 
de învățare în on-line au absentat mai 

mult decât în perioada activităților 

”față în față” poate duce la insucces 

școlar; 

 Dezinteresul familiei și slaba 

implicare a comunității în educația 

copilului poate duce la abandon 

școlar. 

 

 

 

 

 

 

3.  RESURSELE MATERIALE/FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Asigurarea repartizării judicioase a resurselor 
financiare și gestionarea eficientă a resurselor/ 

mijloacelor care să asigure desfășurarea în condiții 

normale a activităților de învățare în cele două 

scenarii;   

 asigurarea materialelor și a procedurilor eficiente 
pentru asigurarea condițiilor de siguranță 

epidemiologică privind îmbolnăvirile cu SARS 

CoV-2 

 Existența tehnologiei și a echipamentelor 

tehnologice care au putut fi puse la dispoziția 

cadrelor didactice în perioadele de predare hibrid sau 

în totalitate on-line; 

 existența rețelei de informatizare la nivelul școlii; 

 Dotarea adecvată a cabinetelor de fizică- chimie, 
biologie și informatică; 

 Existența bibliotecii școlare cu o bogată ofertă de 

literatură pedagogică și metodică de actualitate; 

 Existența unor spații ce pot fi închiriate în scopul 
obținerii unor fonduri extrabugetare; 

 

 

 Aspectul învechit și monoton al unor săli de 
clasă, al bibliotecii și al holurilor școlii și 

deteriorarea terenului de sport; 

 Resurse extrabugetare reduse; 

 Nu există fondurile necesare motivării cadrelor 

didactice de a participa la cursuri de 

perfecționare  

 Nu există fondurile necesare motivării elevilor 
cu performanțe deosebite. 
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OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

 Disponibilitatea/ deschiderea Primăriei față de 
problematica școlii. 

 Legăturile stabilite cu întreaga comunitate locală sunt 
permanente, materializate prin existența unor 

parteneriate cu diverse instituții, societăți comerciale 

locale, ONG-uri etc.; 

 Disponibilitatea părinților de a fi antrenați în activități 

de susținere a școlii sub diverse forme; 

 Programe guvernamentale pentru reabilitări de școli, 
modernizări şi dotări; 

 Realizarea unei baze de date accesibile profesorilor şi 
elevilor și utilă pentru activitățile de predare – învățare 

– evaluare, inclusiv on-line. 

  Conștiința morală a elevilor privind păstrarea 
și întreținerea spațiilor școlare;  

 Insuficiența resurselor financiare pentru 
dotarea cu mijloace de învățământ  și cu 

echipamentele necesare la standardele vizate 

de școală; 

  Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 

conduce la uzura morală a echipamentelor 

existente; 

  Lipsa unei planificări de alocare de resurse 
financiare pe termen mediu şi lung 

îngreunează elaborarea unei strategii de 

dezvoltare a școlii. 

 

4. RELAŢIILE CU ÎNTREAGA COMUNITATE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența mai multor parteneriate cu IJP Buzău;  

 Există un calendar al întâlnirilor cu Comitetul 
Reprezentativ al părinților; 

 Fiecare profesor are stabilită o zi pentru consultații 

cu părinții; 

 Dezvoltarea relației profesori – elevi - părinți este 
întărită prin implicarea acestora în activitățile 

școlare, extrașcolare și în proiectele derulate în 

școală 

 Există disponibilitatea și responsabilitatea unor 
instituții de a veni în sprijinul școlii, cu IJP, 

DGASPC, CJRAE, Centrul Școlar de Educație 

Incluzivă Buzău Biserică; instituții culturale 

 Colaborarea permanentă și deschisă cu Primăria 

Buzău. 

 Existența asociației „Punți intre generații” pentru 
atragerea de sume extrabugetare. 

 

 Atitudinea necorespunzătoare a unor părinți 
față de situația școlară și disciplinară a 

propriilor copii; 

 Insuficienta implicare a părinților în 
activitățile școlare și extrașcolare, cauzata de 

Nivelul de educație, poziția socială și timpul 

limitat al părinților 

 Foarte puține propuneri pentru inițierea unor 

activități în școală vin din partea părinților; 

 Dificultăți în atragerea sponsorilor. 
 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

 Sprijinirea școlii și a cadrelor didactice implicate 
sau interesate în derularea unor proiecte naționale și 

internaționale; 

 Realizarea de venituri proprii din sponsorizări și 

donații; 

 O bună colaborare cu media locală pentru 
menținerea imaginii școlii la cote ridicate. 

 Sensibilizarea unor asociații, firme, ONG-uri etc 
care să susțină prin donații/sponsorizări nevoile 

școlii. 

 Sensibilizarea părinților elevilor pentru o implicare 
mai mare in problemele scolii și in procesul de 

învățare. 

  Organizarea defectuoasă a activităților de   
parteneriat poate conduce la diminuarea sau 

chiar inversarea efectelor scontate; 

 Slabă implicare a unor părinți în viața școlară 

duce la eșecul școlar; 

 Scăderea interesului general pentru școala de 
nivel performant, în condițiile în care procesul 

de învățare se derulează on-line; 

  Părinții lasă în prea mare măsură sarcina 
educării copiilor lor în seama școlii. 

  lipsa de implicare a unor părinți în educația 
copiilor lor poate duce la o comunicare 

deficitară cu cadrele didactice și în cadrul 

familiei, creând premisele angrenării copiilor 
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într-un mediu extern poluant: filme/șite-uri 

nocive tinerilor, discoteci și localuri publice în 

care se bea, se fumează etc.; 

 

 

Astfel, pornind de la viziunea și misiunea școlii, de la rezultatele diagnozei și autoevaluării, 

ținând seama de obiectivele Ministerului Educației privind sistemul de educație, am formulat 

următoarele ținte și opțiuni strategice, în vederea dezvoltării și modernizării instituționale a Școlii 

Gimnaziale Nr. 7 Buzău în perioada 2021-2026 : 

1. Identificarea, atragerea și folosirea resurselor materiale și financiare, bugetare și 

extrabugetare, pentru îmbunătățirea condițiilor educaționale din unitatea școlară 

2. Creșterea nivelului actului educațional la standarde de înaltă calitate  

3. Asigurarea unui mediu școlar conform standardelor sanitare in vigoare și a unui climat 

afectiv propice dezvoltării armonioase a elevului 

4. Îmbunătățirea procesului instructiv-educativ prin implicarea activa a părinților in viața școlii 

5. Dezvoltarea competențelor cheie în rândul elevilor prin activități școlare și extrașcolare în 

cadrul proiectelor locale și internaționale 

6. Promovarea desegregării școlare și a egalizării șanselor în educație, prin promovarea 

educației interculturale. 

7. Asigurarea creșterii calității în educație pentru toate domeniile și toți indicatorii din 

standardele de acreditare și evaluare periodică a unității de învățământ. 

 

2. MANAGEMENT 

Ținta 7. Asigurarea creșterii calității în educație pentru toate domeniile și toți indicatorii din 

standardele de acreditare și evaluare periodică a unității de învățământ. 

Obiective: 

l) Creșterea eficienței exercitării funcțiilor manageriale și orientarea acestora spre obținerea 

de rezultate/ îmbunătățirea calității serviciilor oferite de școală prin 

îmbunătățirea/dezvoltarea sistemului de control intern managerial (SCIM). 

2) Continuarea procesului de dezvoltare a unui management bazat pe delegarea de 

competențe, concomitent cu construcția unei motivații de rang înalt pentru întregul 

personal (apartenență, recunoaștere, autorealizare); 

3) Promovarea unui sistem de management al calității; 

4) Asigurarea protecției și securității personalului angajat; 

RISCURI: 

l) Lipsa unor planuri realiste de dezvoltare a resurselor umane pe termen mediu și lung; 

2) Resursele materiale, financiare, de timp și informaționale sub nivelul necesar; 
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3) Lipsa de angajament și motivația scăzută din partea cadrelor didactice;  

4) Necesități de formare în domeniul managementului educațional; 

5) Accentuarea activităților administrative în detrimentul celor manageriale;  

6) Eventualele incompatibilități la nivel normativ în domeniul descentralizării. 

Activități 

1) Creșterea eficienței exercitării funcțiilor manageriale și orientarea acestora spre 

obținerea de rezultate la standarde de calitate. 

MĂSURI/ACȚIUNI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Elaborarea rapoartelor de activitate 

ale comisiilor cu caracter 

permanent și temporar, ale 

programelor derulate în anul școlar 

anterior 

Șefii comisiilor și 

programelor 

09.2022 Rapoarte de 

activitate 

Numirea secretarului CA Director 09.2022 Decizie internă 

Numirea secretarului CP Director 09.2022 Decizie internă 

Planificarea activităților CP Director 09.2022 Graficul 

activităților 

Alegerea CA Director - CP 09.2022 Proces verbal 

Planificarea activităților CA Director 

CA 

09.2022 Graficul 

activităților CA 

Numirea Consilierului pentru 

programe și proiecte educative 

CP 

Director 

09.2022 Proces verbal CP 

Decizie internă 

Elaborarea ”Raportului de evaluare 

internă” și a „Raportului privind 

starea și calitatea învățământului pe 

anul școlar 2021 -2022. 

Coordonator 

CEAC  

Director/ 

Director adj./ 

CPPE  

09.2022 Rapoarte 

Prezentarea și aprobarea ”Raportului 

anual de evaluare internă pentru anul 

școlar 2021-2022” 

Director 10.2022 Proces verbal CP 

Proces verbal CA 

Prezentarea și validarea ”Raportului 

privind starea și calitatea 

învățământului pe anul școlar 2021 -

2022” 

Director 10.2022 Proces verbal CP 

Proces verbal CA 

Elaborarea Proiectului planului 

managerial 2022-2023  

Director 

Director adjunct 

09.2022 Proiectul planului 

managerial 
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CPPE 

Responsabil 

CEAC 

Prezentarea, dezbaterea, 

finalizarea și aprobarea 

proiectului Planului managerial 

2022-2023 

Director 

CP/CA 

11.2022 Procese verbale 

CP, CA 

Stabilirea conținutului și 

formatelor standardizate pentru 

dosarele de evidență a activității 

cadrelor didactice 

Director; dir. adj.;  

Responsabili de 

comisii/ catedre 

11.2022 Formate 

standardizate pe 

comisii/ programe 

Monitorizarea/evaluarea 

realizării planului managerial și 

aplicarea corecțiilor necesare 

Director; dir. adj.; 

CA 

Lunar Procese verbale 

CA 

Rapoarte în CA 

Numirea comisiei de control 

intern managerial 

Director; dir. adj.; 

CA 

10.2022 Decizie comisie 

Continuarea 

implementării/aprofundării SCIM 

pe compartimente. 

Director, 

Director adj. 

CA 

Șefii de 

compartimente 

Anul 

școlar 

2022-

2023 

Decizie comisie 

Documentația 

specifică 

 

2) Continuarea procesului de dezvoltare a unui management bazat pe delegarea de 

competențe, concomitent cu construcția unei motivații de rang înalt pentru întregul 

personal (apartenență, recunoaștere, autorealizare).  

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Elaborarea și asumarea fișei postului 

directorului adjunct 

Director 09.2022 Fișa 

postului 

directorului 

adjunct 

Stabilirea 

componenței/responsabililor 

comisiilor cu caracter permanent/ 

temporar, programelor 

Director 

CA 

CP 

10.2022 Decizii 

interne 

Stabilirea atribuțiilor catedrelor, 

comisiilor, programelor 

Director 

Director adjunct 

CPPE 

10.2022 Decizii interne 

Fise de 

atribuții 
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Asumarea fișei postului de către 

întregul personal angajat 

Director 

Director adjunct 

11.2022 Fișe post 

asumate 

Stabilirea limitelor de competență în 

luarea deciziilor 

Director 11.2022 Norme interne 

Recompensarea cadrelor didactice 

pentru progresul școlar sau pentru 

performanța elevilor lor prin 

acordarea gradației de merit. 

Director 

CA 

Cf. termen Proiect 

specific 

eligibil 

desfășurat in 

ultimii 5 ani 

școlari. 

Obținerea 

gradației de 

merit. 

Analiza portofoliului proiectului 

eligibil pe baza fișei anuale de 

monitorizare a proiectului în vederea 

înscrierii la concursul pentru 

acordarea gradației de merit 

Director 

CA 

CP 

Conform 

termenului 

Fisa finală de 

autoevaluare 

Raportul de 

evaluare a 

proiectului 

Numirea/activitatea 

responsabililor cu sigiliul 

unității de învățământ 

Director 

CA 

Noiembrie 

2022 

Decizie internă 

Numirea/ activitatea responsabilului 

cu întocmirea și completarea 

REVISAL registrul general de 

evidență a salariaților unității de 

învățământ 

Director 

CA 

Permanent Norme interne 

 

3) Promovarea unui sistem de management al calității 

 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Desemnarea /activitatea 
coordonatorului CEAC 

Director 

CP; CA 

Octombrie 

2022 

Permanent 

Decizie interna 

2022-2023 

Constituirea /activitatea 

Comisiei pentru evaluarea 

și asigurarea calității 

Director 

CP; CA 

Permanent Decizie internă 

2022-2023 

Monitorizarea respectării 

standardelor de calitate 

corespunzător legislației în 

vigoare 

Director 

CEAC 

Permanent Raport anual de 

evaluare interna privind 

calitatea educației 

Documente conținând 

proceduri și activități de 

asigurarea și evaluarea 

a calității 
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Stabilirea documentelor 

standardizate, a regimului si 

circuitului acestora pentru 

aplicarea normelor interne 

Director/Director 

adj. 

CEAC CPPE 

Octombrie 

2022 

Set de 
documente 

standardizate 

Verificarea și urmărirea 

documentelor școlare Comisia pentru 

verificarea 

documentelor 

școlare și a actelor 

de studii 

Permanent Decizie internă 

Documente școlare 

completate la zi 

Constituirea Comisiei de 

Control Managerial 

 

Activitatea comisiei 

Director/Dir. adj. Octombrie 

2022 

 

Permanent 

Note de control 

Prezentarea și aprobarea 

”Raportului anual de 

evaluare internă pentru anul 

școlar 2021-2022” 

Director Octombrie 

2022 

 

Proces verbal CP 

Proces verbal CA 

Desfășurarea unor activități 

cu clasele în conformitate cu 

principiile managementului 

Diriginții/învățătorii 

CPPE 

Director adj. 

Lunar Activități în 

proiecte 

Raport anual pentru 

CPPE 

Activitatea extracurriculară Responsabili 

comisii/programe/ 

diriginții, învățătorii 

Conf. 

planificării 

Rapoarte activitate 

 

 

4. Asigurarea protecției și securității personalului angajat 

 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Externalizarea CSSM si a Comisiei 

„Situații de urgență” 

CA 

Director 

09.2022 Demersuri 

contabilitate 

Documente 

specifice 

Elaborarea si aprobarea planului de 

activități pentru protecția muncii și 

PSI 

Șef Comisie 

CA 

09.2022 Plan de 

activități 

Asigurarea documentației necesare 

aplicării normelor de protecția 

muncii și PSI 

Șef comisie 

Administrator 

09. 2022 Set documente 

Efectuarea instructajelor de 

protecția muncii și PSI 

Șef comisie 

Învățătorii/ diriginții 

Administrator/prof. 

laboratoare, ed. 

fizică 

09. 2022 Procese 

verbale 
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Actualizarea fișelor de protecția 

muncii 

Responsabil 

comisie 

09. 2022 Fișele de 

protecția 

muncii 

semnate 

Menținerea la zi a documentației 

dosarelor de protecția muncii și PSI 

Șef comisie Permanent Dosarele 

pentru protecția 

muncii și PSI 

Monitorizarea activității Director/ 

Șef comisie 

Permanent  

Evaluarea activității Director 

Șef comisie 

Semestrial Rapoarte de 

activitate (sem/ 

anual) 

 

3. RESURSE UMANE 

3.1. Elevi 

           Ținta 6. Promovarea desegregării școlare și egalizarea șanselor în educație, prin 

promovarea educației interculturale. 

6.1. Sporirea calității educației prin prevenirea eșecului școlar, creșterea progresului școlar 

și includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de școlarizare; 

6.2. Îmbunătățirea rezultatelor școlare prin reducerea/ameliorarea manifestărilor violente în 

rândul elevilor, reducerea numărului de absențe, implicarea factorilor responsabili din unitatea 

școlară și comunitatea locală/părinți.  

OBIECTIVE STRATEGICE: 

O 1. „Creșterea calității procesului instructiv-educativ și stimularea excelenței". 

O 2. „Asigurarea incluziunii și a egalității de șanse pentru toți elevii”. 

Obiective: 

1. Centrarea demersului educațional pe elev și menținerea rezultatelor școlare curente la un 

nivel ridicat; prevenirea abandonului școlar și a delicventei juvenile; 

2. Promovabilitate de peste 90% la examenul „Evaluare națională” a elevilor cls. a VIII-a; 

3. Susținerea performantelor școlare de nivel înalt; 

4. Asigurarea orientării școlare și profesionale a elevilor; 

5. Respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților din învățământul 

preuniversitar și a Regulamentului intern. 

6. Îmbunătățirea cunoștințelor privind propria sănătate și schimbarea atitudinii 

/comportamentului sănătoase/sănătos în colectivitate, care să asigure propria sănătate și 

a mediului ambiant. 

7. Acordarea de sprijin financiar și material pentru elevi respectând legislația în vigoare. 

Riscuri 
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1) Lipsa unor planuri realiste de dezvoltare a resurselor umane pe termen mediu și lung; 

2) Erori în procesul de orientare-selecție având ca rezultat elevi cu un nivel inițial de pregătire 

scăzut;  

3) Lipsa personalului și a instrumentelor adecvate pentru orientarea școlară și profesionala a 

elevilor; 

4) Resurse materiale și financiare sub nivelul necesar. 

Activități 

1) Centrarea demersului educațional pe elev și menținerea rezultatelor școlare curente 

la un nivel ridicat; realizarea unui învățământ incluziv prin mixarea sistematică a 

colectivelor de educabili; prevenirea abandonului școlar și a delicvenței juvenile. 

 

 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Actualizarea bazei de date a 

elevilor 

Director adjunct 

Diriginți 

Secretariat 

Permanent Baza de date 

Elaborarea orarului Comisia de 

întocmire a orarului 

și asigurarea 

serviciului pe 

școală/ Comisia de 

curriculum 

09.2022 Orarul cls. P-IV și 

V-VIII 

Elaborarea / 

administrarea și 

evaluarea testelor 

inițiale (predictive); 

Șefii de catedre/ 

comisii metodice 

Toate cadrele 

didactice 

10.2022 Rezultatele 

evaluării testelor 

inițiale (baza de 

date) 

Analiza la nivel de catedră 

/comisie metodică a 

rezultatelor evaluării inițiale și 

identificarea problemelor 

specifice; 

Șefii de 

catedre/comisii 

metodice 

11.2022 Proces verbal 

Comunicarea elevilor/ părinților 

a rezultatelor testelor evaluare 

inițială (pe semestrul al II-lea)/ 

acțiunilor propuse pentru a 

remedia deficiențele/ a asigura 

progresul școlar/ a stimula 

performanța și măsuri de 

susținere a elevului de către 

familie 

Fiecare cadru 

didactic 

11.2022 Tabel nominal pe 

clasă/disciplină cu 

notele/ 

calificativele/ 

semnătura elev/ 

părinte 
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Utilizarea metodelor didactice 

activ participative, inclusiv a 

instruirii asistate de calculator 

Șefii de 
catedre/comișii 

metodice 

Cadre didactice 

Permanent Nr. lecții/ utilizare 

calculator(softuri 

educaționale) 

Prelucrare/informare: 

ORDIN Nr. 5.149/30 august 

2021 privind organizarea și 

desfășurarea evaluării naționale 

pentru absolvenții clasei a VIII-

a, în anul școlar 2021 – 2022 

ORDIN nr. 5.150/30 august 

2021 privind organizarea și 

desfășurarea admiterii în 

învățământul liceal pentru anul 

școlar 2022 - 2023 

Director 

Diriginți 

11.2022 Procese verbale: 

CP, ședințele cu 

părinții la cls. a 

VIII-a 

 

Utilizarea unor metode de 

evaluare adecvate: valorificarea 

evaluărilor 

Șefii de catedre/ 

comisii 

Cadre didactice 

Cf. termen Teste, portofolii, 

proiecte etc.  

Monitorizarea activităților 

instructiv-educative, desfășurate 

cu elevii 

Director 

Director adjunct 

Șefii de 

catedre/comișii 

metodice 

CEAC 

Cf. 

planificării 

Graficul 

asistentelor la 

orele de curs 

Procese 

verbale/activități 

metodice 

Evaluarea activităților instructiv 

educative desfășurate cu elevii 

Director 

Șefi de catedre/ 

comisii metodice 

Semestrial 

Anual 

Rapoarte de 

activitate 

Susținerea activităților 

Comisia pentru prevenirea și 

eliminarea violentei, a faptelor 

de corupție si discriminării în 

mediul școlar și promovarea 

interculturalității. 

Director 

Consiliul fiecărei 

clase 

Permanent Scăderea 

numărului 

cazurilor de 

manifestări 

violente 

Implementarea proiectului 

„Împreună împotriva violenței” 

Coordonator proiect Conform 

planificării 

Rapoarte de 

activitate 

Produsele 

proiectului 

Monitorizarea frecventei 

elevilor la cursuri in vederea 

prevenirii/combaterii 

abandonului școlar 

Comisia pentru 

frecventa, 

combaterea 

absenteismului și a 

abandonului școlar 

Lunar Tabel nominal cu 

înregistrarea 

absențelor 
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Evaluarea frecvenței elevilor și 

înregistrarea lunară a absentelor. 

Încărcarea datelor în SIIIR 

Director 

Responsabil comisie 

Secretar 

Lunar Raport 

centralizator 

absente 

  

2) Promovabilitate de peste 90% la examenul „Evaluare Națională” a elevilor cls. a VIII 

 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Popularizarea și dezbaterea 

metodologiei de examen prin 

întâlniri directe cu elevii cls a-

VIII - a 

Directori 

Diriginții claselor 

12.2022 Documentația 

aferentă 

Pregătirea suplimentară a 

elevilor prin implementarea 

„Programului de creștere a 

procesului de promovabilitate la 

examenul Evaluarea Națională 

2022 — cls. a VIII-a 

Șefii de catedre 

Responsabil 

program 

Cadre didactice 

Permanent Planificări 

calendaristice/ 

pregătire 

suplimentară 

Colectarea și prelucrarea 

informațiilor referitoare la 

organizarea și desfășurarea 

examenului Evaluare 

Națională 

Director 

Diriginți 

Comisia pentru 

examene 

Modulul 5 Colecția actelor 

normative; 

Procese-verbale 

Organizarea de simulări pentru 

examenul Evaluarea Națională 

Valorificarea rezultatelor 

Comisia pentru 

examene 

Șefi de catedre 

Cadre didactice 

implicate 

Cf. termen 

Rezultatele 

simulărilor 

Plan de masuri 

Stimularea și motivarea 

profesorilor implicați în 

examenul Evaluare Națională 

CA Conf. 

hotărârii 

CA 

Proces verbal 

CA 

Stimulare 

financiară 

Monitorizarea activităților CA 

CEAC 

Permanent Informări în CA 

Evaluarea activității Director 

Responsabil 

program 

După 

examene 

Raport activitate 

 

 

 

 

 

 

3) Susținerea performanțelor școlare de nivel înalt 
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MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Alcătuirea bazei de date a 
elevilor cu rezultate deosebite în 
anul școlar precedent 

Director adjunct 
CEAC 

10.2022 Bază de date 

Încadrarea activităților în 

Comisia responsabilă de 

concursurile școlare și 

extrașcolare 

Director 

Director adjunct 

Responsabil 

program/comisie 

Cf. 

planificării 

Modulul 4 

Programul/graficul 

pregătirilor 

Raport de activitate 

Cooperarea cu structuri externe 

pentru susținerea pregătirii 

elevilor 

CEAC Permanent Procese verbale 

Planificarea și realizarea 

pregătirii intensive a lotului 

reprezentativ 

CEAC 

Cadre didactice 

Cf. 

Planificării 

Graficul orelor de 

pregătire 

Evidența 

activităților în 

registrul de 

pregătire 

suplimentară/con

dică 

Elaborarea ofertei de activități 

extracurriculare pentru pregătirea 

elevilor capabili de performanțe 

școlare deosebite, pentru anul 

școlar următor 

Director 

CEAC 

05.2023 Oferta educațională 

Promovarea elevilor cu rezultate 

deosebite și a cadrelor didactice 

care au asigurat pregătirea 

acestora 

Director 

CEAC 

Președinte 

Asociația „Punți 

între generații' ' 

Anual Diplome, 

recompense, 

procese verbale, 

extrase presă, 

articole pagina web 

Monitorizarea activităților de 

pregătire a elevilor capabili de 

performante școlare deosebite 

Director 

CA 

Responsabil 

program 

Permanent Informare CA 

Evaluarea activităților de 

pregătire a elevilor capabili de 

performante școlare deosebite 

Director 

CEAC 

Semestrial 

Anual 

Rapoarte de 

activitate 

 

4) Asigurarea orientării școlare și profesionale a elevilor 

 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Activități de orientare școlară și 

profesională. 

Director/CPPE 

Comisia consiliere 

și orientare 

Permanent Documentația 

aferentă 
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Coordonatorul 

proiectului ”Start 

pentru viitor” 

Activități specifice cu elevii la 

orele de dirigenție/consiliere 

Director 

CPPE  

Comisia consiliere și 

orientare 

Conf. 

planificării 

Procese verbale 

Continuarea formării diriginților 

pentru derularea de activități de 

orientare școlară și profesională 

Director 

CPPE 

Permanent Documentația 

aferentă 

Implementarea proiectului „Start 

pentru viitor” 

Coordonator proiect Conform 

planificării 

Rapoarte de 

activitate 

Produsele 

proiectului 

Monitorizarea activităților de 

orientare școlară și profesională 

Director 

Responsabil Comisia 

consiliere, orientare 

și consultații cu 

părinții 

 CEAC 

Permanent Raport de 

activitate 

Evaluarea activităților de 

orientare școlară și profesională 

Director 

CEAC 

Responsabil comisie 

Semestrial 

Anual 

Raport de 

activitate 

 

 

5) Respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților din învățământul 

preuniversitar și a Regulamentului intern. 

 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Actualizarea Regulamentului 

intern 

Directori, CA, CP, 

CPPE 

11.2022 Regulament 
intern 

Aprobarea Regulamentului 

intern 

CP extins 11.2022 Proces verbal 

Aplicarea consecventă a 

prevederilor regulamentare 

Director 

Director adjunct 

Învățătorii/Diriginți  

Permanent Documente 

școlare 

Informarea elevilor privind 

normele de comportament în 

școală și în afara acesteia 

Diriginți/învățători In fiecare 

modul 

Proces 

verbal de 

instruire 

Tematica 

dirigenție 

Semnarea „Acordului de 
parteneriat educațional” 
prevăzut de ROFUIP și ROF 

Directori, 
Diriginți/învățători 

10.2022 Documente 
aferente (Acord 
de parteneriat) 
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Efectuarea serviciului pe 

școală de către directori, cadre 

didactice și elevi 

Comisia de 
întocmire a 
orarului și 
asigurarea 
serviciului pe 
școală 

Diriginți 

09.2022 

Permanent 

Grafice –

serviciul 

pe școală 

Procese verbale 

Tabele nominale 

elevi 

Participarea conducerii la 

activitățile extrașcolare ale 

elevilor 

Director 

Director adjunct 

CPPE 

Cf. termen Rapoarte 

de 

activitate 

Susținerea programului de 

audiențe 

Director 

Director adjunct 

Permanent Evidența 

activității 

Monitorizarea activităților Director/CA 

 

Permanent Note de 

serviciu 

Evaluarea activităților CP/ CA Semestrial Raport de 

activitate 

 

6. Îmbunătățirea cunoștințelor privind propria sănătate și schimbarea atitudinii 

/comportamentului sănătoase/sănătos în colectivitate, care să asigure propria sănătate și 

a mediului ambiant. 

-Dezbaterea unor teme privind 

educația pentru sănătate 

-Desfășurarea de activități 

practice ce vizează educația 

pentru sănătate. 

Director 

Director adjunct 

Responsabil CEAC 

Învățătorii/diriginții 

claselor 

Profesori 

Cf. 

planificărilor 

Permanent 

În toate colectivele 

de elevi se dezbat 

teme privind 

educația pentru 

sănătate;  

- Număr redus 

al cazurilor de 

îmbolnăvire, 

reflectat în 

numărul redus 

al absențelor pe 

cazuri 

medicale 

 

7. Acordarea de sprijin financiar și material pentru elevi respectând legislația în vigoare 

 

Acordarea de burse și alte 
forme de 

sprijin material pentru elevi 

Director  
Responsabili „Comisia 
de acordare a burselor 
și a altor forme de 
sprijin material pentru 
elevi” și Comisia 
’’Mere, lapte, corn’’ 

 

 
Cf. termen 

Permanent 

Număr de 

burse/pachete 

de rechizite 

 

Documentație 
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3.2. Personal 

ȚINTA 2: Creșterea nivelului actului educațional la standarde de înaltă calitate 

dezvoltarea profesională a personalului școlii. 

OBIECTIV STRATEGIC: 

O.1. „Asigurarea și dezvoltarea resursei umane prin activități de  perfecționare și formare 
continuă” 

Obiective: 

1) Încadrarea corectă cu personal didactic, conform prevederilor legale în vigoare; 

2) Desfășurarea procesului instructiv-educativ la un nivel calitativ ridicat; 

3) Asigurarea condițiilor necesare participării cadrelor didactice la activitățile de formare 

continuă; monitorizarea respectării prevederilor legale privind formarea periodică; 

asigurarea realizării unui învățământ incluziv prin mixarea sistematică a colectivelor de 

educabili. 

4) Susținerea și promovarea inițiativelor personale având ca scop creșterea calității educației 

oferite. 

 

Riscuri: 

1. Lipsa de motivație a cadrelor didactice pentru dezvoltarea profesională proprie; 

2. Lipsa cursurilor de formare dedicate domeniilor de interes pentru cadrele didactice 

din instituție precum și lipsa asigurării suportului financiar adecvat; 

3. Centralizarea excesivă a politicii de personal; 

4. Eventuala documentarea insuficientă sau incoerenta legislativă privind procesul de 

restructurare/descentralizarea a sistemului educațional și formare profesională. 

Activități 

1) Încadrarea corectă cu personalul didactic, conform prevederilor legale în vigoare 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL  TERMEN INDICATORI 

Asigurarea documentației 

necesare 

Director Cf. termen Legislație 

Prelucrarea prevederilor 

legale în vigoare privind 

mobilitatea personalului 

didactic 

Director 

CP 

Cf. termen Proces verbal CP 

Stabilirea ofertei educaționale - 

CDS 

Consiliul pentru 

curriculum CA, CP 

Ianuarie 

2023 

Ofertă 

educațională 
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Elaborarea proiectului de 

încadrare 

Director 

Șefii de catedre 

Cf. termen Proiect încadrare 

Negocierea proiectului de 

încadrare la nivelul ISJ 

Director Cf. termen Proiect încadrare 

Încadrarea cu personal didactic 

conform prevederilor legale in 

vigoare 

Director 

Șefii de catedre 

Cf. termen Încadrare  

-documentația 

aferentă 

Evaluarea activității CA 09.2023 Proces verbal 

2) Desfășurarea procesului instructiv-educativ la un nivel calitativ ridicat 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Desfășurarea activităților 

prevăzute de fișa postului 

Cadre didactice Permanent Evidența 

activităților 

Planificarea asistenței la ore Director 

Director adjunct 

Șefii de catedre 

/comisii metodice 

10.2022 Planificare 

asistențe 

Realizarea și valorificarea 

asistenței la ore 

Director 

CPPE 

Șefii de 

catedre/comișii 

metodice, CEAC 

Cf. 

planificării 

Fise de asistență 

Plan de 

îmbunătățire 

Asigurarea cooperării în scopul 

promovării exemplelor de bună 

practică în derularea procesului 

educațional 

Șefii de catedre 

Cadre didactice 

Permanent Lecții 

demonstrative/ 

referate/ 

Documentație 

catedră 

Elaborarea de propuneri 

concrete privind îmbunătățirea 

bazei materiale a instituției 

Șefii de catedre Permanent Referate de 

necesitate 

Elaborarea unor instrumente 

specifice de evaluare a 

personalului didactic 

Director 

CEAC 

11.2022 Fișa anuală de 

evaluare 

Actualizarea fișei postului 

pentru personalul didactic 

Director 

CA 

Director adjunct 

11.2022 Fișa postului 

Evaluarea și aprobarea 

activității personalului conform 

lisei de evaluare 

Director 

Șefii de catedră  

Șefii de 

compartimente CA 

Anual Proces verbal CA  

Fișe de evaluare 

Monitorizarea activităților Director 

Șefii de catedre 

CEAC 

Permanent Note informare 

Evaluarea activităților Director 

CEAC 

Semestrial 

Anual 

Raport de 

activitate 
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3) Asigurarea condițiilor necesare participării cadrelor didactice la activitățile de 
formare continuă; monitorizarea respectării prevederilor legale privind formarea 
periodică; asigurarea realizării unui învățământ incluziv prin mixarea sistematică a 
colectivelor de educabili 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL  TERMEN INDICATORI 

Informarea cadrelor didactice 

cu privire la ofertele de formare 

continuă (local, național, UE) - 

Comisia pentru perfecționare și 

formare continuă 

Responsabilul cu 

perfecționarea și 

formarea continuă a 

cadrelor didactice 

Permanent Documentație 

Punct de 

informare 

Organizarea activităților de 

formare, informare și 

documentare a cadrelor 

didactice și a întregului 

personal auxiliar privind 

problematica elevilor cu 

CES, cu ritm lent de învățare 

și a elevilor rromi 

Responsabil 
Programul de 
formare 

Consilierul 

psihopedagogic 

Director 

Modulul 1 30 cadre 

didactice 

participante la 

programe de 

formare -  

educație 

incluzivă 

Asigurarea suplinirii la clasă a 

cadrelor didactice participante 

la activități de formare 

continuă 

Director 

Director adjunct 

Șefii de catedre 

Permanent Cereri de 

învoire 

Suplinire 

Întocmirea unei baze de date a 

cadrelor didactice privind 

activitățile de formare 

continuă 

Responsabil 

formare continuă 

Șefii de catedre CP 

11.2022 Baza de date 

Evidența termenelor privind 

formarea periodică și 

informarea cadrelor 

didactice și a conducerii 

Responsabil formare 

continuă 

Permanent Notă de 

Informare 

Aplicarea prevederilor legale in 

vigoare privind formarea 

periodică 

Director Permanent Informare CP 

Aplicarea prevederilor legale in 

vigoare privind obținerea 

definitivatului și gradelor 

didactice 

Director  

Responsabil Program 

formare 

Cf. termen Documentația 

aferentă 

Organizarea de activități 

metodice Ia nivelul instituției 

Șefii comisiilor/ 

catedrelor metodice 

Cf termen Procese verbale 

Organizarea de consilii 

profesorale tematice 

Director Semestrial Tematica 

Procese verbale 

Monitorizarea activităților Responsabil 

Program formare 

CEAC 

Permanent Note de 

informare 
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Evaluarea activităților Director 

CEAC 

Semestrial Raport activitate 

 

4) Susținerea și promovarea inițiativelor personale având ca scop creșterea calității 
educației oferite 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Evidențierea și popularizarea 

inițiativelor deosebite 

Director 

Șefii de catedre 

Semestrial Raport de 

activitate 

Susținerea administrativă a 

inițiativelor personale ce au ca 

scop creșterea calității educației 

Directorii 

CA 

Permanent Documente 

aferente 

 

4. Curriculum 
 

Nevoia identificată:  Creșterea eficienței/eficacității procesului de predare-învățare prin  participarea 

cadrelor didactice la cursuri de formare: 

Ținta 2: Creșterea nivelului actului educațional la standarde de înaltă calitate. 

 

OBIECTIV STRATEGIC: 

O.1. Eficientizarea procesului de predare-învățare prin utilizarea metodelor moderne și a disciplinelor 

opționale. 

Obiective operaționale: 

1) Aplicarea la clasă conform prevederilor legale în vigoare a CURRICULUM - ULUI 

NATIONAL (planuri cadru de învățământ, programe școlare, manuale școlare; 

2) Proiectarea și aplicarea curriculumului la decizia scolii conform prevederilor legale în vigoare 

și resurselor existente, pe baza consultării elevilor, vizând și dezvoltarea competențelor de lectură; 

3) Orientarea și optimizarea învățării prin diversificarea metodelor de evaluare și standardizare la 
nivel local a evaluării elevilor 

Riscuri 

4) Lipsa stabilității în dezvoltarea curriculară la nivel național; 

5) Neadaptarea curriculumului național la potențialul psihointelectual al elevilor precum și la 

interesele și așteptările acestora; 

6) Existenta unor limite subiective si obiective in informarea /formarea cadrelor didactice; 

7) Existenta unor incompatibilități inter si intradisciplinare. 

Activități 
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1. Aplicarea la clasă conform prevederilor legale în vigoare a CURRICULUMULUI 
NAȚIONAL (planuri cadru de învățământ, programe școlare, manuale școlare) 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Dezbaterea în cadrul catedrelor a 

problemelor legate de aplicarea 

curriculumului la clasă 

Șefii de 

catedre/comisii 

metodice 

Cadre didactice 

Comisia de 

curriculum 

09.2022 Proces verbal 

Elaborarea planificărilor calendaristice 

Includerea lecturii ca moment al 

lecției/ora de lectură 

Șefii de catedre 

Cadre didactice 

01.10.2022 Planificări 

calendaristice 

Monitorizarea respectării planificărilor 

calendaristice /programei școlare și 

actualizarea periodică 

Directorii 

Șefii de catedre 

CEAC 

Permanent Fișe de 

asistențe  

Plan de 

îmbunătățire 

Evaluarea parcurgerii planificărilor 

calendaristice 

Director 

Director adj. CEAC 

Pe 
modul./Anua
1 

Raport de 

evaluare 

Asigurarea manualelor școlare gratuite 
pentru elevii învățământului 
obligatoriu — comanda de manuale 
pentru anul școlar 2022-2023 

Director Permanent Comanda de 
manuale on- line 

Monitorizarea achiziționării 
manualelor noi și 
colectarea manualelor recuperate. 

Șefii de catedre 
„Comisia pentru 
manuale școlare” 

Septemb
rie/ 
decembr
ie 2022 

Iunie 2023 

Lista 
manualelor 
utilizate 

Evaluarea activității privind 
achiziționarea 
manualelor noi/ recuperarea 
manualelor folosite și repartizarea 
acestora elevilor 

Director 
Învățători/Diriginți 

Iunie/ 
Septemb
rie 2020 

Procese 
verbale 

Modernizarea bibliotecii școlare 
pentru a corespunde noilor standarde 

Directori 
Cadre didactice 
Bibliotecar 
Contabilitate 

Anual  Baza de date 
Volume 
achiziționate  

Organizarea și desfășurarea de 
activități extracurriculare pentru 
pregătirea elevilor capabili de 
performante școlare deosebite 
Implementarea activităților Comisiei 
responsabilă de concursurile școlare și 
extrașcolare 

Responsabil 
program 
Cadrele didactice 

Cf. termen Graficul 
pregătirilor 
Număr elevi 
performanți pe 
discipline (tabel 
nominal) 
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2. Proiectarea și aplicarea curriculumului la decizia școlii conform prevederilor legale în 
vigoare și resurselor existente, pe baza consultării elevilor, vizând și dezvoltarea 
competențelor de lectură. 

 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Elaborarea proiectului ofertei 
curriculare pe baza propunerilor 
cadrelor didactice, vizând și 
dezvoltarea competențelor de 
lectură. 

Consiliul pentru 

curriculum 

 
CP 

Ianuarie 

2023 

Proiect ofertă 

curriculară 

 

Consultarea elevilor/părinților 
referitor la oferta curriculară 

Cadrele didactice Noiembrie 2022 

Ianuarie 2023 

Interpretare 
chestionar 
”Analiza de 
nevoi” 
Procese verbale 
-  ședințele cu 
părinții 
 

Definitivarea proiectului ofertei 
curriculare 

Consiliul pentru 
curriculum  
CA 

Ianuarie  

2023 

Proiect ofertă 

curriculară 

Aprobarea ofertei curriculare CP Ianuarie  

2023 

Proces verbal 

Informarea elevilor/părinților cu 
privire la oferta curriculară 

Diriginți 

Cadre didactice 
Ianuarie  

2023 

Procese 

verbale 

Exprimarea opțiunilor elevilor și 
prelucrarea datelor 

Diriginți/Învățătorii 

Consiliul pentru 

curriculum 

Ianuarie  

2023 

Fișe de opțiuni 

Baza de date 

Stabilirea si aprobarea schemelor 
orare pentru fiecare clasă 

Consiliul pentru 

curriculum 

Septembrie 

2022 

Orarul 

Proces verbal 

CA 

Informarea elevilor Diriginți/învățători Septembrie 
2022 

Orarul clasei 

Monitorizarea respectării 
procedurii privind elaborarea CDȘ 

Director adjunct 
CEAC 

Permanent Proces verbal 

Evaluarea activităților Director 
Responsabil CEAC 

Anual Raport de 
evaluare 
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3. Orientarea și optimizarea învățării prin diversificarea metodelor de evaluare și 

standardizare la nivel local a evaluării elevilor. 

 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Stabilirea instrumentelor si metodelor 
de evaluare aplicabile disciplinei 

Șefii de catedre 

Cadrele didactice 

09.2022 Planificări 
calendaristice 

Elaborarea / administrarea si evaluarea 
testelor inițiale (predictive); 

Șefii de 
catedre/comisii 
metodice 
Toate 
cadrele 
didactice 

15.10. 2022 Rezultatele 
evaluării 
testelor 
inițiale 
(baza de date) 

Stabilirea unor standarde de evaluare si 
a descriptorilor de performanță 
asociați; dezbaterea acestora în cadru 
catedrelor 

Șefi de catedre 
 
Cadrele didactice 

09.2022 Standarde de 

evaluare 
Procese 
verbale 

Aplicarea la clasă a standardelor de 
evaluare; calibrarea si corectarea 
descriptorilor de performanță 

Șefii de 
catedre  
Cadre 
didactice 

Permanent Teste, 
portofo1ii, 

proiecte etc. 

Monitorizarea diverselor metode de 

evaluare/notarea ritmică a elevilor. 

Directori 
 
CEAC 

Permanent Fisele de 

asistențe 

 

 5. Resurse materiale 

Ținta 3. Asigurarea unui mediu școlar conform standardelor sanitare în vigoare și a 

unui climat afectiv propice dezvoltării armonioase a elevului. 

OBIECTIV STRATEGIC: 

O.1. Asigurarea condițiilor educaționale conform standardelor de calitate. 

Obiective: 

1) Asigurarea condițiilor igienico-sanitare conform normativelor în vigoare; 

a. Raționalizarea rețelei informatice a instituției și asigurarea unui flux de comunicații 
sporit. 
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b. Reabilitarea laboratoarelor și a sălilor de clasă; 

c. Refacerea suprafeței de joc a terenului de sport; 

2) Păstrarea și întreținerea patrimoniului; aplicarea tuturor măsurilor legale privind 

activitățile de inventariere și casare; 

3) Îmbunătățirea condițiilor educaționale prin; 

a. Modernizarea bibliotecii; 

b. Achiziționarea de tehnică de calcul pentru îmbunătățirea rețelei interne a școlii; 

c. Reabilitarea mobilierului din unele săli de clasă. 
 

Riscuri 

1) Lipsa resurselor financiare necesare; 

2) Capacitatea instituțională redusă. 

 

Activități 

1) Asigurarea condițiilor igienico-sanitare conform normativelor în vigoare 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Inspectarea periodică a stării 

spatiilor școlare 

Director 

Director adjunct 

Permanent Nota de control 

Elaborarea și aplicarea 

planurilor de acțiune 

imediată pentru remedierea 

defecțiunilor/distrugerilor 

înregistrate 

Director 

Director adjunct 

Învățătorii/diriginții 

Permanent Procese verbale 

încheiate între 

înv./diriginte și 

părinți/elevii clasei 

privind 

dotarea/starea sălilor 

de clasă 

Procese verbale: 

administrator/înv. 

diriginții claselor 

Plan de 

acțiune/procese 

verbale de remediere 
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Identificarea necesarului 

privind activitățile de reparații 

asigurate cu terți (buget local, 

venituri proprii, contribuția 

părinților, sponsori) 

Director 

Director adjunct 

Contabil șef 

Diriginții 

CRP 

Administrator 

Semestrial Documentația 

aferentă 

Procesele verbale de 

la ședințele cu 

părinții 

Referate de 

necesitate 

Reabilitarea spatiilor școlare: 

holurile școlii 

Director 

Contabil șef 

Comitetul de părinți 

pe clasa CRP 

Cf. 

planificării 

Documente 

contabilitate: 

Contracte, ordine de 

plata, proces verbal 

de recepție 

Reabilitare săli de clasă Director 

Contabil sef 

Cf. termen Documente 

contabilitate: 

Contracte, ordine de 

plata, proces verbal 

de recepție 

Monitorizarea calității 

lucrărilor efectuate de către terți 

Director 

Administrator 

Pe parcursul 

lucrărilor 

Note de control 

Evaluarea activităților Director 

Responsabil CEAC 

Semestrial Rapoarte de 

activitate 

 

2) Păstrarea și întreținerea patrimoniului; aplicarea tuturor măsurilor legale privind 

activitățile de inventariere și casare. 

 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Instructaje periodice cu elevii 

privind  patrimoniului 

Diriginții și învățătorii In fiecare 

modul 

Procese verbale 

Instructaje periodice cu 

personalul nedidactic privind 

conservarea patrimoniului 

Administrator In fiecare 

modul 

Procese verbale 

Realizarea inventarierii anuale Comisia de 

inventariere anuală a 

patrimoniului 

Noiembrie -
decembrie 
2022 

Liste inventar 

Finalizarea inventarierii Contabil șef 31.12.2022 Registre inventar 
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Activități de casare Comisia de casare, 

de clasare și 

valorificare a 

materialelor 

rezultate 

După caz Procese verbale; 

registru inventar 

Imputarea pagubelor produse 

patrimoniului după caz 

Director 

Contabil șef 

Permanent Procese verbale 

de imputare a 

pagubelor 

Selecționarea anuală a 

documentelor școlare și 

arhivarea lor 

Comisia de 

selecționare anuală 

a documentelor 

create 

Persoana 

responsabilă cu 

arhiva 

Anual Documentele 

arhivei 

Monitorizarea activităților Director Permanent Nota de constatare 

Evaluarea activităților Director Anual Raport de activitate 

 

3) Îmbunătățirea condițiilor educaționale 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Optimizarea rețelei 

informatice a instituției 

Director adjunct Permanent Planul rețelei - extindere. 

Reabilitarea unor săli de 

clasă 

Amenajarea terenului de 

sport și a curții scolii 

Director 

Contabil șef 

Anul  

2022-2023 

Referate de necesitate 

Documente contabilitate: 

realizarea lucrărilor 

Achiziționarea și 

implementarea unui 

sistem informatizat de 

inventariere 

biblioteconomică 

Director adjunct 

Bibliotecar 

Până la 

sfârșitul 

anului 

Sistemul informatizat de 

inventariere 

Completarea volumului 

de carte al bibliotecii, 

conform noilor programe 

Director adjunct 

Responsabil comisia 

limba romana 

Bibliotecar 

Permanent Referat de necesitate 

Lista de cărți 

achiziționate/doc. 

contabilitate 
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Achiziționarea unor 

materiale didactice în 

scopul creșterii calității 

procesului instructiv - 

educativ (buna 

desfășurare a activităților 

școlare și extrașcolare) 

Director 

Contabil șef 

Responsabilii 

comisiilor/catedrelor 

metodice 

Anual  Referate de necesitate  

Materiale didactice pentru 

ciclul primar și gimnazial 

(disciplinele: fizică, 

matematică, lb. engleză)  

Monitorizarea 

activităților 

Director 

Director adjunct 

Permanent Note de constatare 

Evaluarea activităților Director In fiecare 

modul 

Rapoarte de activitate 

 

6. Resurse financiare 

Ținta strategică 1. Identificarea, atragerea și folosirea resurselor materiale și 

financiare, bugetare și extrabugetare, pentru îmbunătățirea condițiilor educaționale 

din unitatea școlară. 

Păstrarea și modernizarea bazei tehnico-materiale este unul din scopurile strategice prioritare 

pentru perioada 2021-2026. Aceasta presupune utilizarea cu maxim de eficiență a cadrului 

normativ și legislativ în ce privește descentralizarea și autonomia instituțională. 

Modernizarea infrastructurii existente se structurează pe trei direcții principale și are 

următoarele obiective strategice: 

 Investiții de capital. Fondurile destinate cheltuielilor de capital în măsura în care 

acestea vor fi alocate vor fi dirijate către următoarele obiective de investiții: 

o Reamenajarea bibliotecii școlare-modernizarea spațiului;  

o panouri de afișaj; 

o amenajarea terenului de sport;  

o modernizarea curții școlare și a spațiilor verzi;  

o dotări cu mijloace de învățământ și material didactic 

o asigurarea dotărilor necesare spațiilor destinate activităților didactice, de 

instruire practică și în  spațiile administrative are următoarele priorități: 

 Aprovizionarea cu material bibliografic, manuale, reviste, etc. 

 Achiziționarea de echipament și aparatura sportiva (laboratoare, sala 

educație fizică); 

 Dotarea cu obiecte de inventar (table interactive). 

 

 Sporirea resurselor financiare 

Având în vedere situația economico-financiară la nivel macroeconomic este 
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necesară dimensionarea finanțării asigurate de la bugetul de stat, de la bugetul local 

precum și a veniturilor extrabugetare în raport cu cheltuielile reclamate de 

funcționarea instituției pentru: 

o eliminarea gradului de incertitudine a obținerii veniturilor și a riscurilor 

asociate;  

o dimensionarea și fundamentarea economicoasă, eficientă și eficace a 

cheltuielilor; 

o fundamentarea necesarului pentru investiții și realizarea achizițiilor publice la 

nivelul celei mai avantajoase oferte sub raportul calitate/preț; 

o atragerea de finanțări externe (în principal de la Comunitatea Europeană) pe 

baza concursului de proiecte; 

o finanțări din partea agenților economici și a comitetelor de părinți/asociația de 

părinți; 

Se vor identifica și alte mijloace pentru atragerea de surse financiare pe baza de proiecte 

(studii de fezabilitate, analize economico-financiare pertinente) programe europene în funcție de 

oportunitățile oferite de evoluția mediului economic  și de facilitățile legislative. 

 

Activități 

1) Creșterea veniturilor extrabugetare realizate prin închirieri, activități autofinanțate, 

sponsorizări și proiecte 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Cooperarea permanentă cu 

Direcția de învățământ din cadru 

ISJ și al Primăriei Buzău, în 

scopul încheierii contractelor 

Director 

Contabil șef 

Permanent Adrese; note de 

serviciu; alte 

documente specifice 

Evaluarea posibilităților de 

închiriere a unor spații 

Director 

Contabil șef 

Permanent Documente specifice 

Aprobarea închirierii unor 

spații în conformitate cu 

prevederile legale în 

vigoare 

Director 

Contabil șef 

După caz Documente specifice 

Monitorizarea respectării 

de către beneficiari a 

condițiilor contractuale, 

respectiv a condițiilor de 

utilizare și conservare a 

patrimoniului 

Director 

Director adjunct 

Administrator 

Permanent Procese verbale de 

constatare 
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Aplicarea planului de 

achiziționare și derulare a 

activităților 

Director 

Coordonatori proiecte 

Cadre didactice 

Semestrial Rapoarte de 

activitate 

Atragerea de sponsorizări și 

donații (fonduri extrabugetare) 

Director 

Director adjunct 

CPPE 

Cadre didactice 

Permanent Contracte de 

sponsorizare 

Sprijinirea elaborării și 

implementării de proiecte externe 

Director Permanent Proiecte externe 

Colaborarea cu Comitetul 

reprezentativ al părinților 

pentru amenajarea unor săli de 

clasa 

Director 

Director adjunct 

Contabil șef 

Președinte CRP 

Permanent Procese verbale 

Facturi cheltuieli 

 

 

2) Fundamentarea, angajarea, ordonanțarea, lichidarea și execuția bugetului conform 

prevederilor legale în vigoare 

 

MASURI/ACTIVITĂTI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Fundamentarea bugetului 

pentru anul 2022 

CA Cf. Termen Proiect de buget 

Stabilirea surselor 

alternative/suplimentarea de 

finanțare pentru derularea 

proiectelor de dezvoltare a 

bazei materiale 

Director 

Director adjunct 

Contabil șef 

12.2022 Proiectele de 

dezvoltare a bazei 

materiale 

Asigurarea încadrării stricte în 

creditele bugetare aprobate 

Director 

Contabil sec 

Permanent Evidențe contabile 

Derularea la termen și 

conform prevederilor legale a 

tuturor operațiunilor 

financiar-contabile 

Director 

Contabil șef 

Cf. Termen Evidențe contabile 

Reducerea cheltuielilor pentru 

utilități și găsirea unor soluții 

alternative eficiente pentru 

utilizarea unor servicii către 

elevi și profesori(multiplicarea, 

imprimarea, scanare, telefon 

etc,)  

Director 

Director adjunct 

Contabil șef 

Secretar șef 

Permanent Evidențe contabile 
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Asigurarea transparenței în 

utilizarea fondurilor 

Director 

Contabil șef 

Permanent Rapoarte de 

activitate 

Monitorizarea activității 

financiar contabile 

Director Permanent Note de constatare 

Evaluarea activităților Director Permanent Raport de evaluare 

 

3. Formarea internă a personalului din serviciul contabilitate 

 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Studiu individual 

privind legislația 

financiar contabilă în 

condițiile 

descentralizării 

Director 

Contabil șef 

Permanent Documente contabile 

Prelucrarea și diseminarea 

informațiilor privind noutățile 

legislative în domeniu 

Director 

Contabil șef 

Permanent Documente 

legislative aflate la 

Bibliotecă 

Contabilitate 

Participarea la cursuri de 

formare 

Directori 

Contabil șef 

Cf. termen Atestat/adeverință 

participare 

curs/Certificat 

  

7. Relația școală - comunitate 

Ținta 4. Îmbunătățirea procesului instructiv-educativ prin implicarea activă a părinților 

în viața școlii. 

În înțelegerea comună, orice referire la “educație” sau, mai precis, la absența acesteia, este 

exclusivă și unidimensională. Carențele în educația unui copil sunt explicate fie prin lipsa calității 

sistemului de învățământ (“ce vă învață pe voi, copii, la școală”), fie prin eșecul părinților ca 

educatori (“nu ai cei șapte ani de acasă”). Practic, educația copiilor este văzută ca o responsabilitate 

care în primii ani de viață revine familiei, părinților mai precis și, care, ulterior, este transferată 

școlii. Chiar dacă specialiștii delimitează foarte clar cele două tipuri de educație (în termen de rol, 

semnificație, modalități de acțiune, etc.) acest mod de abordare subliniază, o dată în plus, faptul că 

la nivel comun este complet ignorat parteneriatul dintre școală și familie. Astfel, nu trebuie să ne 

mire faptul că un sistem de educație nu își poate atinge obiectivele propuse dacă nu beneficiază de 

suportul și implicarea părinților. 
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Obiective operaționale: 

1) Stabilirea unui cadru organizatoric cu instituțiile de cultură și artă, cu instituțiile 

descentralizate ale județului și cu ONG —uri; 

2) Popularizarea activității asociației ''Punți între generații” având ca scop promovarea 

imaginii publice a instituției, colaborarea în rezolvarea problemelor acesteia și 

acordarea de sprijin material și atragerea de noi membri; 

3) Promovarea imaginii publice a școlii; 

4) Implicarea părinților în activitățile unității școlare. 

Riscuri 

1) Lipsa de interes pentru o colaborare organizată din partea instituțiilor de artă și 

cultură; 

2) Diminuarea ofertei de educație non formală la nivel local;  

3) Lipsa fondurilor necesare pentru organizarea onor activități. 

Activități 

1) Stabilirea unui cadru organizatoric cu instituțiile de cultură și artă, cu instituții 

descentralizate ale județului și cu ONG —uri;  

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Contactarea directorilor 

instituțiilor de cultură și artă locale 

Director 

CPPE 

Director adjunct 

In fiecare 

modul 

Notă de informare 

Semnarea protocoalelor de 

colaborare cu instituțiile 

descentralizate 

Director Permanent Protocoale de 

colaborare 

Elaborarea programelor anuale de 

activitate - anexe ale 

protocoalelor de colaborare 

Director 

CPPE 

Director adjunct 

Pe module Programe de 

activitate 

Derularea programelor specifice 

de activitate 

Director 

Director adjunct 

CPPE 

Diriginți/învățători 

Cf. Termen Rapoarte de 

activitate 

Monitorizarea activității Director 

Director adjunct 

Permanent Proces-verbal 
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CPPE 

Evaluarea activității Director Pe module Rapoarte de 

activitate 

 

2) Popularizarea activității asociației ”Punți între generații” având ca scop promovarea 

imaginii publice a instituției, colaborarea în rezolvarea problemelor acesteia și acordarea 

de sprijin material și atragerea de noi membri; 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Stabilirea modalităților de 

popularizare a asociației 

Consiliu director al 

asociației 

In fiecare 

modul 

Plan de 

popularizare 

Atragere de noi membri Membrii fondatori Permanent Lista nominala 

Stabilirea activităților concrete 

ale asociației 

Plan managerial In fiecare 

modul 

Plan managerial 

 

3) Promovarea imaginii publice a școlii 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Colectarea și redactarea 

materialelor necesare pentru 

promovarea imaginii scolii pe 

site-ul acesteia 

Comisia pentru 

promovarea imaginii 

scolii; responsabil: 

directorul adjunct 

Cf. Termen Materiale pentru 

publicare 

Editarea și difuzarea  (inclusiv 

în exterior: ISJ, parteneri. școli) 

prin intermediul site-ului scolii 

Director 

Director adjunct 

CPPE 

Membrii comisiei 

Cf. Termen Documente de 

evidenta a difuzării 

Participarea la activitățile de 

promovare a imaginii instituției 

Director 

Director adjunct 

CPPE 

Membrii comisiei 

 

Cf. Termen Panouri de 

prezentare/ 

prezentări 

multimedia, 

pliante, calendare, 

insigne 

Marketing educațional 

prezentarea ofertei 

educaționale elevilor și 

Director 

Director adjunct 

CA 

Ianuarie 

2023 

Plan de marketing 
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părinților acestora, comunității 

locale 

Actualizarea paginii web și a  

paginii facebook 

CPPE 

Responsabilul cu 

actualizarea site-ului 

școlii. 

Responsabilul cu 

actualizarea paginii 

facebook a școlii. 

Permanent Pagina 

web 

Pagina 

oficială 

facebook 

Ziua școlii CPPE 

Director adjunct 

5 Iunie 2023 Plan de activități 

Monitorizarea activității Director adjunct 

CPPE 

CEAC 

Permanent Note de constatare 

Evaluarea activității Director 

CEAC 

In fiecare 

modul 

Raport de 

activitate 

 

4) Implicarea părinților în activitățile școlii 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Organizarea și desfășurarea 

întâlnirilor cu părinții la nivelul 

claselor:  

-lectoratele cu părinții 

-Școala părinților - lectorate cu 

părinții 

CPPE 

Diriginții 

Învățătorii 

Permanent Procese verbale 

Rapoarte de 

activitate 

Alegerea reprezentanților 
părinților în Consiliul de 
administrație al școlii 

Director/Diriginții 
Învățătorii 

Octombrie 

2022 

Proces verbal — 
numire 

reprezentanți 

Participarea reprezentanților 

părinților la activitățile CA și la 

alte activități ce implică decizii 

interesând elevii și părinții. 

Director 

Reprezentanții 

părinților 

Cf. termen Proces verbal 

Implicare concretă 

Implicarea părinților în 

activitățile extrașcolare 

(excursii, vizite, spectacole) 

CPPE 

Diriginții 

Învățătorii 

Permanent Procese verbale 

Rapoarte de 

activitate 
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Informarea periodică a părinților 

privind rezultatele școlare prin 

implementarea Programului 

„Consultații cu părinții” și 

Comisia pentru prevenirea și 

combaterea discriminării și 

promovarea interculturalității 

CPPE 

Diriginții/învățătorii 

Responsabilii 

programelor 

Săptămânal  Documentele 

programelor 

Adrese către 

părinți 

Liste nominale 

Monitorizarea activității Director 

Director adjunct 

CPPE 

CEAC 

In fiecare 

modul 

Note de informare 

Evaluarea activității Director 

CEAC 

In fiecare 

modul 

Rapoarte de 

activitate 

 

Ținta 5. Dezvoltarea competențelor cheie în rândul cadrelor didactice și ale elevilor prin 

activități școlare și extrașcolare în cadrul proiectelor locale și internaționale. 

OBIECTIV STRATEGIC: 

O.1. Includerea în programele de activități educative extrașcolare și extracurriculare a unor 

proiecte de promovare a educației interculturale, care să ofere sprijinul necesar în promovarea 

dezvoltării competențelor de lectură, desegregării școlare și egalizării șanselor în educație. 

Obiective operaționale: 

1) Implicarea elevilor, cadrelor didactice și părinților în organizarea și desfășurarea de 

activități extracurriculare și extrașcolare care să contribuie la dezvoltarea competențelor de 

lectură în rândul elevilor/promovarea educației interculturale. 

Riscuri 

1) Implicarea redusă a elevilor din clasele terminale în activitățile extracurriculare și 

extrașcolare; 

2) Concentrarea eforturilor părinților și comunității în general spre activitățile educative de 

tip formal; 

3) Finanțarea redusă pentru susținerea activităților extracurriculare și extrașcolare; 

4) Lipsa accesului la unele proiecte europene din cauza legislației restrictive; 

Activități 

O.1 Implicarea elevilor, cadrelor didactice și părinților în organizarea și desfășurarea de activități 

extracurriculare și extrașcolare, care sa contribuie la dezvoltarea competentelor de lectura în 

rândul elevilor / promovarea educației interculturale. 

 

ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 
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Consilierea părinților prin participarea 

la proiectul educativ de orientare 

școlară și profesională Start pentru 

viitor. 

Coordonator proiect 

”Start pentru viitor” 

 

Permanent Documentația 

aferentă 

Organizarea și desfășurarea de vizite și 

excursii 

CPPE 

Diriginții/învățătorii 

Părinții 

După caz Documentația 

aferentă 

Organizarea de activități educative 

cu scop de ridicare a nivelului 

cultural și de civilizație/socializare a 

elevilor 

Director adj. 

CPPE 

Diriginții/învățătorii 

 

Conf. 

planificării 

Raport privind 

activitățile in 

„Proiectul 

clasei" 

Stabilirea/derularea activităților 

extrașcolare care definesc „cultura 

organizațională” a școlii 

Director adj. 

CPPE 

Diriginții/învățătorii 

 

Conf. 

planificării 

Planificare 

Raport privind 

activitățile 

extrașcolare. 

Implicarea părinților în activitățile 

extrașcolare 

Director adjunct 

CPPE 

Diriginții/ 

învățătorii 

Permanent Rapoarte de 

activitate 

Informarea periodică a cadrelor 

didactice, elevilor și părinților 

privind ofertele de activități 

culturale, sportive și recreative 

existente pe plan local 

Director adj. 

CPPE 

Diriginții/învățătorii 

Permanent Material 

informativ 

Inițierea / derularea proiectelor 

educative pe domenii 

Director adj. 

CPPE 

Comisa 

responsabila cu 

activitățile 

extrașcolare 

permanent Rapoarte de 

activitate 

Fise de 

monitorizare 

a activităților 

Monitorizarea activității Director adj. 

CPPE 

Permanent Ședințe de lucru 

Registrul de 

activități 

extrașcolare și 

extracurriculare 

Evaluarea activității Director La sfîrșit de 

modul 

Raport de 

activitate 

 

OBIECTIV STRATEGIC: 

O.1. Îmbunătățirea competențelor elevilor și cadrelor didactice prin exersarea exemplelor de bună 

practică în context european. 
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Obiective operaționale: 

O1. Dezvoltarea de relații de parteneriat cu instituții externe, ONG-uri etc. 

O2. Formarea cadrelor didactice prin participarea la proiecte de mobilitate in domeniul 

învățământului școlar; 

O3. Promovarea la nivelul partenerilor educaționali a unei imagini pozitive a României. 

 

Riscuri 

Informarea insuficientă în domeniul programelor; lipsa de motivare a cadrelor didactice de 

a accesa burse de formare continua prin programul LLLP. 

1) Valorificarea scăzută a motivației și angajamentului din cauza numărului mai mic de cadre 

didactice și elevi participanți la întâlnirile de proiecte externe față de numărul efectiv implicat 

în activitățile de proiect; 

2) Finanțarea insuficientă a proiectelor de cooperare în domeniul educației; 

3) Încărcarea excesivă a orarului elevilor, reducând implicarea acestora în activități de proiect; 

Activități 

Obiective  

1) Dezvoltarea de relații de parteneriat cu instituții externe, ONG-uri 

2) Formarea cadrelor didactice prin  participarea la proiecte de mobilitate în domeniul 

învățământului școlar/ proiectul ”Clase de inspirație finlandeză”, proiecte de mobilitate 

ERASMUS + 

3) Îmbunătățirea (dezvoltarea) competențelor elevilor și cadrelor didactice prin exersarea 

exemplelor de bună practică în context european, prin participarea la schimburi de experiență 

cu țări din UE 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI TERMEN RESPONSABIL INDICATORI 

-participarea cadrelor didactice și 

elevilor la schimburi de experiență cu 

școli din UE 

Anul școlar  

2022-2023 

-directori  

-coordonatorii 

proiectului 

-numărul de cadre 

didactice și elevi 

implicați în 

activități 

-participarea cadrelor didactice la 

cursuri și evenimente de formare  

-participarea cadrelor didactice la 

cursuri de formare, activități de 

predare, activități de tip job-

shadowing 

Anul școlar 

2022-2023 

-directori 

-CPPE  

-Cadrele didactice 

-proiecte realizate 

de către cadrele 

didactice implicate 

în urma formării 

-număr formulare 

de aplicație 
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1. Participarea cadrelor didactice și 
elevilor la schimburi de experiență cu 

școli din UE în cadrul proiectului 

Erasmus + ”GREEN LIFE” 

Nr referință: 2020-1- CZ01- KA229-

078246 _2 

Coordonator: Zakladni skola a 

Materska skola Delnicka, Karvina, 

CEHIA 

Parteneri : 

 Școala Gimnazială nr 7, Buzău, 

România  

 Agrupamento de Escolas do 

Barreiro, Portugalia 

 Siauliu Gytariu progimnazija, 

Lituania  

 Colegio ntra. Sra. De las 

Mercedes, Granada, Spania 

 Gymnasium Aradippou, Cipru 

Anul școlar  
2022-2023 

 

Echipa de 
coordonare a 

proiectului Erasmus 

+ ”GREEN LIFE” 

 

Plan de diseminare 

a proiectelor 

Erasmus + 

 

 

-Mijloace de 

diseminare: 

prezentări PPT, 

video, fotografii, 

Platformele 

Erasmus+, aviziere/ 

panouri 

 

Pagina web a școlii 

Apariții în Mass-

media 

 

-întâlniri directe cu 

elevii, cadrele 

didactice, părinții  

din unitatea școlară 

și din  alte unități 

școlare organizate 

în vederea 

diseminării 

proiectelor 

 

Planul de 

diseminare 

(strategie) 

-Fișe de 

monitorizare 

-Rapoarte de 

activitate 

-Raportul 

semestrial/anual al 

activităților 

extrașcolare 

 

-Chestionar privind 

gradul de satisfacție 

al beneficiarilor/ 

interpretare 

2. Participarea cadrelor didactice și 

elevilor la schimburi de experiență cu 

școli din UE în cadrul proiectului 

Erasmus + ”PAST, PRESENT, 

FUTURE- IT IS ALL IN THE SKY” 

Nr referință : 2020-1- PL01- KA229-

082143_2 

Coordonator: Primary School no 5, 

Koszalin, POLONIA 

Parteneri: 

 Școala Gimnazială nr.7, Buzău 

ROMANIA 

 ISTITUTO COMPRENSIVO S. 

BAGOLINO, Alcamo, ITALIA 

 Primary School No. 12 Drama, 

GRECIA 

 Osnoxma skola Josip Pupacic, 

Omis,  CROAȚIA 

 

Anul școlar  

2022-2023 

 

 

Echipa de 

coordonare a 

proiectului Erasmus 

+ ”PAST, 

PRESENT, 

FUTURE- IT IS 

ALL IN THE SKY” 
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-Chestionar privind 

dobândirea/ 

îmbunătățirea 

competențelor 

lingvistice, 

cunoștințelor din 

diverse domenii și a 

cunoștințelor despre 

cultura țărilor 

partenere 

3.Participarea cadrelor didactice și 

elevilor la proiecte locale: proiectul 

educativ de orientare școlară și 

profesională ”Start pentru viitor”, 

Campaniei de educație ecologică 

”Baterel, Eroul Reciclării”, a 

proiectului de educație civică ”Tedi, 

școala siguranței”, a proiectului de 

educație rutieră ”Prietenul meu, 

polițistul”, proiectul de educatie 

ecologica „Oscar, sarpele hoinar”etc. 

Anul școlar 

2022-2023 

 

Echipa de 

coordonare a 

proiectului 

numărul de cadre 

didactice și elevi 

implicați în 

activități 

3.1. Diseminarea informațiilor cu 

privire la activitățile extracurriculare 

și extrașcolare desfășurate cu elevii, 

cadre didactice și părinții în cadrul 

proiectelor internaționale. 

Permanent -Echipa de proiect  

Erasmus + 

-Mijloace de 

diseminare: 

prezentări PPT, 

video, fotografii, 

Platformele 

Erasmus+, aviziere/ 

panouri 

3.2. Popularizarea rezultatelor 

activităților extracurriculare și 

extrașcolare în interiorul scolii și în 

comunitate (locală, națională, 

europeană) prin mijloace tradiționale 

sau moderne. 

Permanent -Comisia pentru 

proiecte și 

programe educative 

 

3.3. Stabilirea unei strategii de 

popularizare a activităților 

extracurriculare în rândul 

personalului școlii, a elevilor al 

părinților și al altor purtători de 

interese relevanți și în acord cu 

structura etnică a populației școlare și 

cu cerințele educației 

interculturale/pentru diversitate. 

Permanent -Comisia pentru 

proiecte și 

programe educative 

Pagina web a școlii 



55 

 

3.4. Înregistrarea rezultatelor la 
activitățile extracurriculare prezente 

în oferta școlii, inclusiv a impactului 

acestor activități asupra grupurilor 

țintă 

Permanent -Comisia pentru 
proiecte și 

programe educative 

Apariții în Mass-
media 

3.5. Existența dovezilor privind 

impactul activităților 

extracurriculare asupra 

participanților și în comunitate 

Permanent -Comisia pentru 

proiecte și 

programe educative 

Chestionare 

 

 

O2. Formarea cadrelor didactice și elevilor prin participarea la proiecte de mobilitate in 

domeniul învățământului școlar; 

 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Participarea elevilor și cadrelor 

didactice la evenimente de 

formare în străinătate. 

Echipa de 

proiect 

Anul școlar 

2022-2023 

-Participare a 

minim 15 elevi la 

LTTA 

-Minim 10 cadre 

didactice 

participante la 

evenimente de 

formare în UE 

prin mobilități in 

proiectele 

ERASMUS + 

Certificate 

Monitorizarea activității Directori 

CPPE 

Permanent Fișe de 

monitorizare 

 

Evaluarea activității Director La sfarsit de 

modul 

Rapoarte de 

activitate 

 

O3. Promovarea la nivelul partenerilor educaționali europeni a unei imagini pozitive 

a României. 

 

MĂSURI/ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI 

Realizarea unei prezentări 

actualizate a școlii, județului, 

orașului Buzău, a României. 

Director 

Director adjunct 

CPPE 

Cf. planificării  Prezentare (PPT). 
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Coordonatorii 

de proiect 

Dobândirea prin achiziții și donații 

a unor materiale de prezentare 

actualizate a școlii, orașului și 

județului Buzău 

Director 

Director adjunct 

CPPE 

Permanent Materiale de 

prezentare (PPT) 

Pliante 

Broșuri 

Filmulețe 

Poze 

Interviuri TV, în 

colaborare cu 

Muzeul Județean 

Buzău și 

Consiliul Județean 

Buzău 

Elaborarea unui material de 

prezentare a sistemului 

educațional din România, 

Director 

Director adjunct 

CPPE 

Permanent Material de 

prezentare 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Tănase Iohana-Magdalena 

 


