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I. CONTEXTUL NAŢIONAL AL SISTEMULUI EDUCAŢIONAL 

DIN ROMÂNIA DIN PERSPECTIVA DEZIDERATELOR 

EUROPENE PENTRU PERIOADA 2017-2020 
 

Ca parte integrantă a sistemului de educaţie şi învăţământ din România, Şcoala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” se aliniază politicilor educaţionale naţionale şi îşi propune, ca priorităţi, 

implementarea a două dintre cele trei strategii naţionale prin care să ne încadrăm strategiei UE de 

creştere economică, de a deveni o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.  

 

 I.1 Strategia naţională privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii 

(PTŞ) 

           Deşi părăsirea  timpurie a şcolii este definită în România ca procentul tinerilor cu vârste 

cuprinse între 18-24 de ani care au finalizat cel mult nivelul secundar inferior (echivalentul clasei 

a opta) şi care nu mai urmează nicio altă formă de şcolarizare sau formare profesională, noi am 

identificat câteva situaţii de elevi care au părăsit şcoala înainte de 14 ani. 

  În anul şcolar 2015-2016, au părăsit timpuriu şcoala  6 elevi la Şc. Gimnazială “Mihai 

Eminescu” şi 2 elevi la Şc. Valea Spinului, în anul şcolar 2016-2017 au fost 9 şi 3 elevi, iar în 

anul 2017-2018, 10. Faţă de  rata naţională de părăsire timpurie a şcolii, la şcoala noastra a 

inregistrat un procent sub media naţională. 

 Părăsirea  timpurie a şcolii are implicaţii sociale şi economice importante fiind un factor 

major care contribuie la excluderea socială ulterioară, acesti copii fiind predispuşi  şi riscurilor 

asociate. O rată  ridicată a părăsirii timpurii a şcolii duce la confruntarea cu probleme legate de 

forţa de muncă  şi şomaj, de coeziune socială. 

 

  Cauzele părăsirii şcolii sunt multiple şi diverse: 

-slaba conştientizare a familiei privind  importanţa dezvotării copilului cu nevoi speciale; 

           - atitudini negative ale familiilor de rromi; 

            -inregistrarea multor absenţe de către copii din familiie de rromi care pleacă împreună cu 

părinţii în străinătate; 

           - nivelul scăzut de educaţie al unor familii; 

           - copii proveniţi din medii cu situaţii de risc (situaţie economică precară); 

           - lipsa de colaborare între familie şi şcoală; 

           - repetenţia; 

 

   Reducerea părăsirii timpurii  a şcolii este o prioritate a învăţământului românesc  deci 

şi a şcolii noastre. Cu toate că procentul şcolii noastre nu este alarmant, ne-am propus câteva 

măsuri concrete privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii: 

          -creştere inteligentă 

          -implicarea  profesorilor  voluntari în sprijinirea elevilor  cu nevoi speciale; 

          - consilierea părinţilor  cu copii problemă; 

- vizite la domiciliile elevilor cu risc de abandon şcolar; 

-creștere durabilă; 

-reorientarea activitatilor de la clasă prin dobandirea de noi cunoștinte, achizitionate atât de 

elevi cât și de profesori prin accesarea de proiecte ERASMUS +; 
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-accent pe educația non-formală; 

-asigurarea unei vieți sănătoase a elevilor prin programe menite să îi protejeze: Școală după 

școala, educație remedială, participarea la acțiuni de voluntariat; 

          -creştere incluzivă 

           - participarea şcolii noastre ca partener în proiectul “Învăţăm împreună - Dezvoltarea de 

strategii şi politici pentru a acorda şanse egale copiilor aparţinând grupurilor vulnerabile ”; 

         - îmbunătăţirea colaborarii dintre familie şi şcoală; 

         - tratarea  diferenţiată; 

         - găsirea unei forme de ajutor social pentru familiile cu situatie material precară. 

 

 

            I.2 Strategia naţională de învăţare pe tot parcursul vieţii (ÎPV) 
 

Este necesară o strategie la nivelul instituției de învățământ pentru învățarea  pe tot 

parcursul vieții pentru a asigura o abordare coerentă în  vederea atingerii țintelor Strategiei 

Europene 2020.  

 

Această strategie de învățare pe tot parcursul vieții propune trei piloni strategici care 

includ acțiuni de coordonare, finanțare și reglementare pentru a depăși  barierele cu care se 

confruntă cei implicați în actul educative. Obiectivele acestei strategii sunt: 

    -de a crește participarca la învățarea pe tot parcursul vieții: 

    -de a cunoaște și implementa la nivel micro practici educaționale  eficiente ale altor 

sisteme de învățământ. 

   Aceste obiective sunt acoperite de cei trei piloni strategici: 

    -acces și stimulente pentru participare; 

    -calitate și relevanță; 

          -parteneriate pentru o mai bune informare. 

      Ținta strategică Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derulare de proiecte 

şi parteneriate locale, naţionale şi europene   

     Argumente 

1. Noul program Erasmus + oferă posibilitatea instituţiilor de învăţământ de a aplica 

pentru derularea de proiecte de mobilitate sau parteneriate strategice.  

* Prin implementarea și succesul primului program Erasmus + , școala depune anul 2018 

documentația pentru încă 4 proiecte, toate câștigatoare; acestea se desfășoară în perioada 2018-

2020. 

      2. Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin 

participre la proiecte naţionale dar mai ales europene.  

            3. Derularea de parteneriate oferă elevilor şansa de a se dezvolta şi şcolii posibilitatea de 

a-şi îndeplini misiunea.  

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

proiecte.  

     5. CCD oferă cursuri de formare în ceea ce priveşte managementul proiectelor Erasmus+.  

           6. Şcoala are un nivel scăzut al absorbţiei de fonduri pe proiecte europene. 
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Resurse strategice 

          - Resurse materiale şi financiare: materiale de informare privind implementarea de 

proiecte, granturi obţinute în urma aprobării proiectelor depuse, echipamente IT, birotică şi 

consumabile;  

          - Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, 

site ERASMUS+, legislație actualizată;  

        - Resurse de experientă şi expertiză: echipa managerială, responsabil cu proiecte 

comunitare, formatori, experți din exterior; 

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

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

        - Resurse de autoritate şi putere- ISJ, MEN, Comisia europeană, Primărie, Consiliu local. 

 

OPŢIUNI STRATEGICE 

 

Dezvoltarea curriculară  

 

    - Stimularea elevilor şi cadrelor didactice în vederea comunicării prin intermediul 

internetului (email, alte aplicații, forumuri de discuţii) în cadrul unor proiecte educaţionale;  

-Informarea cadrelor diactice şi a elevilor în legătură cu posibilitatea desfăşurării unor 

proiecte de parteneriat strategic sau de mobilitate a cadrelor didactice şi a elevilor, cu 

aplicabilitate în activităţile curriculare;  

     -Realizarea de proiecte comune cu alte şcolii (lingvistice, de cercetare, excursii tematice 

etc.) din zonă, din ţară şi din străinătate.  

 

Devoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare  

 

-Reorganizarea spaţiului „Programe europene” care este pus la dispoziţie cadrelor 

didactice şi elevilor implicaţi în realizarea proiectelor;  

-Alocarea corespunzătoare a fondurilor în proiectul european “Mind Maping and 

Multiple Intelligence for primary school”. 

- Alocarea corespunzătoare a fondurilor în proiectelor  europene :  

1. Challenge-Engage,Investigate, Act; 

2. Euroland; 

3. STAND UP, SPEAK OUT!; 

4. Nature shootes the customs. 

 

Dezvoltarea resurselor umane  
 

-Informarea cadrelor didactice cu privire la oportunităţile de colaborare europeană în 

cadrul programului Erasmus +  

-Formarea cadrelor didactice privind elaborarea aplicaţiilor în programul Erasmus +;  

-Aplicarea la termenele stabilite pentru obţinerea de granturi în programul Erasmus +. 
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      -Diseminarea în cadrul unor activităţi specifice, pe site-ul şcolii, a experienţei participării 

la programele europene şi aplicarea în activitatea şcolară.  

 

Dezvoltarea relatiilor comunitare  

 

      -Popularizarea activităţii şcolii, a rezultatelor obţinute de elevi şi cadre didactice în cadrul 

proiectelor în comunitate şi în afara acesteia (mass-media, internet, publicaţii, revista şcolii), în 

vederea creşterii prestigiului şcolii şi a sentimentului de apartenenţă al elevilor şi al cadrelor 

didactice;  

 

Rezultate aşteptate: 

 

     -Cadre didactice formate în programul Erasmus+;  

     -Şcoala realizează proiecte şi aplică în diferite apeluri, pentru obţinerea de granturi pentru 

proiecte strategice sau de mobilitate;  

    -Interesul elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare a crescut, ceea ce se 

evidenţiază prin creşterea numărului celor care doresc să fie implicaţi;  

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

   -Creșterea gradului de satisfacție a elevilor și părinților fața de proiectele desfăşurate;  

   -Cultura organizaţională va deveni mai puternică, elevii, părinţii şi cadrele didactice vor 

deveni mai conştienţi de rolul şi de importanţa pe care îl au în şcoală.  

 

 

II. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” - REPERE 

GENERALE 
 

Înfiinţată la 1 septembrie 1982 sub numele de Şcoala Generală nr.1, Şcoala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” este una dintre cele cinci instituţii de învăţământ din Năsăud, instituţie 

reprezentativă pentru judeţul nostru, dacă ne gândim că şcolarizăm  majoritatea elevilor de vârstă 

gimnazială din oraş. Suntem mândri că ne desfăşurăm activitatea didactică în Năsăud, oraşul 

academicienilor, fapt care ne onorează, dar ne şi obligă, în acelaşi timp. Din Năsăud au plecat 

personalităţi remarcabile ale culturii române ca: George Coşbuc, Liviu Rebreanu, Grigore 

Moisil, Constantin Moisil, Virgil Şotropa, Tiberiu Morariu şi alţii. 

Acum, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” ocupă spaţiul în care a funcționat Şcoala 

Normală, la 1 septembrie 2018 împlinindu-se 36 de ani de când funcţionează în acest lăcaş 

istoric, lăcaş impozant datorită dimensiunilor structurale şi arhitecturale.  

 

                       VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII 

 

 VIZIUNEA 

Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” susţine  principiile școlii românești de a asigura 

un învăţământ de calitate, performant, echitabil şi eficient, bazat pe valori europene, de a deveni 

un mediu dinamic şi democratic, care să asigure accesul la educaţie şi să ofere şanse egale de 

dezvoltare personală fiecărui elev prin dobândirea competenţelor cheie care să permită tinerilor 

inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.  
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 MISIUNEA Şcolii Gimnaziale “Mihai Eminescu” este de a oferi elevilor servicii 

educaţionale bazate pe obiectivitate, responsabilitate, performanţe, egalitatea şanselor, la un înalt 

standard de calitate, în contextul naţional şi european, pentru dezvoltarea valorilor umane şi 

formarea competenţelor profesionale care să corespundă cerinţelor unei societăţi democratice 

bazate pe cunoaştere.   

Realizarea politicilor și programelor de dezvoltare a școlii, crearea cadrului organizatoric 

și funcțional favorabil schimbării, creșterea calității serviciilor educative și a contribuției acestora 

la dezvoltarea personală a elevilor și a comunității, promovarea valorilor europene și ale 

cetățeniei active. 

Activitatea noastră este fundamentată pe  valorificarea ideilor cuprinse în principalele 

acte normative referitoare la domeniul educaţiei din România, asigurând aplicarea  Legii calităţii 

în învăţământ, elaborată de M.E.N. şi corelată cu programele de dezvoltare locală şi judeţeană. 

 

Valori 

- construirea unei structuri organizaţionale care să devină furnizoare de informaţii şi valori 

general valabile bazată pe toleranţă, acceptare, competiţie loială, pro-activism, cooperare, respect 

reciproc; 

- promovarea muncii în echipă; 

- accesul liber şi egal, nedescriminatoriu  la activităţile şcolare şi extraşcolare a tuturor 

persoanelor interesate (elevi, cadre didactice deopotrivă); 

- motivarea pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii - conceptul de dezvoltare durabilă cu 

scopul de a avea tineri cât mai bine pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi viitoare, 

dezvoltarea competenţelor personale şi profesionale ale elevilor prin stimularea acestora; 

-  cooperarea directă a elevilor, părinţilor şi a profesorilor cu reţele şcolare naţionale şi 

internaţionale, prin accesarea proiectelor ERASMUS + si eTWINNING ; 

-  dialogul intercultural prin activităţi de parteneriate europene desfăşurate la nivelul 

instituţiei noastre; 
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Sloganul școlii: Şcoala cu acces la succes! 
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III. DIAGNOZA 

 

III.1 Analiza informaţilor de tip cantitativ 

În toţi aceşti ani s-au făcut modificări în ceea ce priveşte modul de utilizare a spaţiului 

disponibil în vederea obţinerii unei eficienţe maxime, ajungându-se astăzi la următoarea 

configuraţie: 26 săli de clasă (15 învățământ primar, 11 învățământ gimnazial), 3 laboratoare 

(fizică, chimie, biologie), 10 cabinete (istorie-geografie, informatică- 2, fonic, consiliere, 

logopedie, învăţământ special- 4), o bibliotecă,  două săli de sport, o sală festivă, sală de lectură, 

direcțiune, secretariat, contabilitate, sala profesorală şi două terenuri de sport. La sfârșitul anului 

2018 s-a reușit dotarea tuturor sălilor de clasă cu videoproiectoare, laptopuri/calculatoare, 

sonorizare, internet; acest lucru a fost posibil cu ajutorul Asociației de părinți ” Sandu Manoliu” 

și din bugetul școlii. Pe lângă școala noastră mai funcționează și structura Valea Spinului, în 

regim simultan la şi clasa pregătitoare-clasa I, clasa a II-a, a III-a, a IV-a, V-VI, VII-VIII – cu 7 

săli de clasă, cabinet de sprijin pentru învățământul primar și unul pentru învățământ gimnazial. 

 

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud funcţionează, în anul şcolar 2018-2019,  

pe 2 nivele educaţionale, cu un efectiv de 848 de elevi repartizaţi astfel: 

- 381 de elevi în 15 clase – învăţământ primar- Mihai Eminescu; 

-  75 de elevi în 4 clase – învăţământ primar – structura Valea Spinului; 

-  294 de elevi în 11 clase -  învăţământ gimnazial – Mihai Eminescu; 

           -  37 de elevi în 2 clase -  învăţământ gimnazial – structura Valea Spinului; 

           -  61 de cursanţi în programul „A doua șansă” (învăţământ secundar inferior-49 şi 

învăţământ primar-12). 

An şcolar Înscrişi Prom. Aban. Repet. Transf. 

2009-2010 625 621 1 3 5 

2010-2011 624 621 - 3 31 

2011-2012 601 595 1 5 17 

2012-2013 744 734 - 10 14 

2013-2014 824 784 - 40 23 

2014-2015 821 798 3 20 24 

2015-2016 820 789 6 25 30 

2016-2017 865 844 9 12 14 

2017-2018 863 819 12 32 39 

2018-2019 848 - - - - 

Concluzie: numărul elevilor noştri se menţine constant în ultimii ani.  

Elevii noştri provin în majoritate din oraşul Năsăud. ~5% dintre elevii școlii noastre 

provin din localităţile situate în zona Năsăudului. 

Familiile acestor elevi sunt familii cu posibilităţi materiale diverse, dar numărul familiilor 

cu posibilităţi materiale foarte bune este mic. Mare parte provin din familii cu venituri modeste şi 

din familii în care cel puţin un părinte este şomer sau plecat la muncă în străinătate. 

Spaţiile şcolare se află dispersate în 2 clădiri, după cum s-a precizat la început „cartierul 

general” fiind Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”. În ceea ce privește întreținerea clădirilor nu 

ne declarăm mulțumiți. Ambele clădiri sunt nereabilitate, fără geamuri termopane, ceea ce 

conduce la risipirea căldurii, cu parchet degradat și instalații sanitare şi electrice uzate. În vara 
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anului 2006, s-a introdus încălzirea cu gaz metan – montând centrala termică proprie la structura 

Valea Spinului, iar în anul 2014 s-a înlocuit centrala termică la şcoala din centru. În anul şcolar 

2008-2009, s-a realizat, din resurse proprii, sistemul de supraveghere cu 16 camere video și 

arhiva şcolii – realizată după legea arhivării, iar în 2012 s-a realizat supravegherea clădirii cu 

sistem electronic monitorizat de B.G.S. În spațiul curții, prin închiriere, au fost amenajate două 

terenuri de sport cu nocturnă şi gazon sintetic, fiind atât  o sursă de venituri proprii, cât și un 

spațiu adecvat pentru desfășurarea orelor de educație fizică şi spot. Tot din resurse proprii, s-au 

reamenajat cabinetele de logopedie, consiliere,  sprijin. În acest 2014 s-a reuşit reabilitarea sălii 

de sport (zugrăveli, covor sintetic). În 2016 s-a amenajat un cabinet pentru învăţământ special 

printr-un proiect cu Fundaţia Communitas şi din veniturile proprii ale cercului de olărit. La 

începutul anului școlar 2018-2019 fiecare clasă beneficiază de videoproiector, laptop/calculator, 

sonorizare, internet; aceste investiții au fost realizate cu sprijinul Asociației de Parinți ”Sandu 

Manoliu”, precum și bugetul instituției.  

De aproximativ 5 ani s-a început schimbarea mobilierului din sălile de clasă. S-a reuşit 

ca, la această dată, să avem mobilier schimbat în proporţie de 90%. 

 Laboratoarele de fizică, chimie și de biologie au fost dotate cu calculatoare și cu 

videoproiectoare pentru a eficientiza demersul didactic. Laboratorul de fizică a fost reabilitatat şi 

dotat cu mobilier nou. De asemenea, a fost amenajat un cabinet de istorie-geografie, unul 

multimedia şi unul de religie cu videoproiectoare şi mobilier nou. A fost  organizat un cabinet 

pentru învățământul primar dotat cu 10  calculatoare, videoproiector, scaner, xerox, imprimantă. 

Tot pentru învățământul primar am amenajat un cabinet metodic și am dotat sălile de clasă cu 

calculatoare racordate la internet. Avem 16 calculatoare primite conform programului 

M.E.C.T.S. Printr-o sponsorizare din SUA, dispunem de cel mai modern cabinet de informatică 

dotat cu 23 de calculatoare Apple. Nu avem încă suficiente consumabile și substanțe pentru 

laboratoarele de chimie, biologie şi secretariat.  

Cu ajutorul Primăriei Năsăud, ne-a fost repartizat un microbuz şcolar pentru a transporta 

elevii din cartierul Liviu Rebreanu şi strada Bistriţei. 

Din anul școlar 2012-2013 s-a implementat programul ”Școală după școală” la ciclul 

primar, care va continua și în acest an școlar, program ce se derulează conform normativelor 

legale în vigoare (OMENCS nr. 5349 din 7.09.2011) .  

Biblioteca are 19.500 de volume, (anual, fondul de carte se măreşte prin noi achiziţii atât 

prevăzute în buget, cât şi din donaţii de la diferite edituri) este racordată la internet și se 

constituie într-un spațiu propice activității de lectură. Sala de lectură se vrea a fi un spaţiu de 

recreere, dar şi de acumulare de cunoştinţe noi, de formare a competenţelor de lectură. În luna 

octombrie , 2018 biblioteca își îmbunătățește fondul de carte cu 2992 lei ( cărți pentru elevi). 

Încadrarea şcolii este realizată cu cadre didactice titulare, în majoritate, după cum se 

poate vedea în următoarea prezentare de date numerice: 

     - la  învățământul primar: 19 profesori pentru învăţământul primar (16 titulari și 3 

suplinitori calificați; 

- la învăţământul gimnazial: 25 de profesori titulari, 2 profesori suplinitori calificați 

(atât cu normă completă, cât şi cu catedre incomplete); 

- în învățământul special: 2 profesoare pentru învățământul primar și 2 profesori pentru 

învățământul gimnazial și un logoped școlar, postul de consilier şcolar reducându-se, fapt care ne 

creează o stare de insatisfacţie deoarece avem mulţi elevi care necesită consiliere psihologică. 

 Dintre aceştia: 

 - 1 profesor doctorand 
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                          - 36 de profesori cu gradul didactic I 

                          - 9 profesori cu gradul didactic II 

     - 2 profesori cu grad definitiv 

                          - 2 profesori debutant 

În sectorul administrativ funcţionează personalul didactic auxiliar (1 şi 1/2 posturi de 

secretare, 1 post de bibliotecar, 1 post de administrator financiar, ½ post de administrator de 

patrimoniu, ½ post de laborant, ½ post de informatician) şi personal nedidactic (10 îngrijitori, 2 

muncitori de întreţinere, un şofer). 

 

 

III.2 Analiza informaţiilor de tip calitativ 

 
Ambianţa în şcoală este propice pentru desfăşurarea unui învăţământ de calitate. Micile 

inadvertenţe ce survin în colaborarea şi în comunicarea membrilor colectivului din şcoală sunt 

corijabile şi aceasta se poate face din mers. Personalul şcolii are nivelul de pregătire cerut de 

postul pe care îl ocupă, respectă programul şcolar şi contribuie la reuşitele educaţionale ale 

unităţii. O bună parte se implică activ în realizarea obiectivelor, indiferent dacă acestea sunt 

iniţiate de direcţiune sau de către colegi, în urma unor delegări de autoritate decizională (privind 

anumite aspecte educative).  

 

III.3 Analiza complexă a comunităţii 

 
Comunitatea locală îşi exercită tot mai frecvent influenţa asupra şcolii, dar nu în forme 

suficient de solide şi coerente, excepţie făcând relaţiile financiare cu Consiliul local care asigură 

finanţarea şcolii. Ţinând cont de tendinţele actuale, care nu converg întotdeauna spre a 

recunoaşte că un  tânăr cu şanse de reuşită în viaţă se formează doar prin şcoală, beneficiind de o 

educaţie sănătoasă, ne vedem anual, în faţa unor noi provocări. Astfel,  pe lângă strategia 

didactică exercitată la programul de şcoală, noi, cadrele didactice, trebuie să găsim modalităţi de 

a schimba mentalităţile care dăunează procesului educativ, de a sensibiliza şi a convinge părinţii 

şi agenţii economici care să se implice în proiecte educative utile în a pregăti generaţii noi, de 

valoare. 

La sfârșitul anului 2018 s-a înaintat Ministerului Dezvoltării Regionale  proiectul ” 

Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Năsăud și a 

infrastructurii urbane adiacente", în valoare de aprox. 2 milioane de euro. S-a primit aviz 

favorabil, iar acum așteptăm undă verde pentru obținerea fondurilor necesare.  

 

 

III.4 Analiza SWOT 

 
Nevoile unei școli sunt numeroase, diverse şi satisfacerea lor conduce spre realizarea 

finalităţilor şi a sarcinilor instructiv-educative. Pentru şcoala noastră se remarcă nevoi financiare, 

de management al timpului, de informaţie educaţională, de comunicare şi stabilire a relaţiilor 

sociale, de educaţie, cunoaştere şi dezvoltare, precum şi de schimbare şi idei noi. Plecând de la 

aceste nevoi s-a configurat o viziune asupra viitorului, viziune pentru care trebuie să luăm în 
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considerare caracteristicile şcolii şi o prognoză relativă privind ameninţările şi oportunităţile care 

se vor manifesta în mediul social, economic şi politic. 

 

PUNCTE TARI  

- Cadre didactice calificate; 

- Cadre didactice cu gradele doctorand, I şi II; 

- Unitatea şcolară prezintă o ofertă educaţională 

atractivă; 

- Profesorii dovedesc o bună cunoaştere a 

curriculumului şi îşi adaptează strategiile de predare 

învăţare în funcţie de standardele de pregătire 

profesională, nevoile elevilor, rezultatele la testele 

iniţiale şi de  progresul elevilor; 

-Conceperea şi dozarea conţinuturilor şi a 

modurilor de organizare a învăţării se face astfel încât 

elevii să fie angajaţi în eforturi cu valoare formativă 

care să se asocieze cu interesul de a învăţa 

(majoritatea); 

-Cadrele didactice au colaborat în alegerea 

manualelor alternative, culegeri de texte, de exerciţii şi 

probleme, atlase, în funcţie de colectivele de elevi ale 

claselor;  

-Profesorii sunt preocupaţi de crearea unei 

atmosfere generale de securitate şi încredere în clasă, 

de încurajarea succeselor fiecărui elev, de crearea unui 

flux de simpatie între profesor şi elev (majoritatea); 

-~75% dintre profesori folosesc metode 

adecvate pentru a construi secvenţe instructive bazate 

pe logica obiectivă a disciplinei, a trezi interesul 

elevilor şi a stimula performanţele, a crea o atmosferă 

prielnică studiului, a doza dificultăţile pentru a putea 

dezvolta strategii de rezolvare a problemelor; 

-~75% dintre profesori folosesc metode 

alternative de evaluare, stabilite la nivelul fiecărei 

catedre, urmărind promovarea egalităţii şanselor şi 

evitarea unor atitudini discriminatorii; 

-Există o preocupare a cadrelor didactice pentru 

formarea continuă prin obţinerea gradelor didactice şi 

prin participarea la cursuri de formare derulate la nivel 

local, naţional,  activităţi metodice la nivelul şcolii şi 

judeţului;  

-Rezultate şcolare şi rezultate la olimpiade şi 

concursuri şcolare  bune şi foarte bune (sursa:situaţiile 

statistice, diplome); 

- Încadrarea în media judeţeană la examenele 

PUNCTE SLABE  

- Obţinerea de fonduri 

nerambursabile este nesatisfăcătoare; 

- Promovabilitatea scăzută la 

structura Valea Spinului; 

 

 

 

 

 

- Deficienţe în funcţionarea 

culturii orgaziţionale de tip reţea; 

- Formalism în activitatea unor 

comisii ce funcţionează în şcoală; 

- Negativismul unor cadre 

didactice; 

 

 

 

 

 

 

 

- ~25% dintre profesori nu folosesc 

metode adecvate pentru a construi 

secvenţe instructive bazate pe logica 

obiectivă a disciplinei, pentru a trezi 

interesul elevilor şi a stimula 

performanţele, pentru a crea o atmosferă 

prielnică studiului, pentru a doza 

dificultăţile, pentru a putea dezvolta 

strategii de rezolvare a problemelor; 

- ~25%  dintre profesori nu folosesc 

metode alternative de evaluare, stabilite la 

nivelul fiecărei catedre, urmărind 

promovarea egalităţii şanselor şi evitarea 

unor atitudini discriminatorii; 

   

- Neimplicarea unor profesori în 

asigurarea respectării prevederilor ROI, 

precum şi a creării unei atmosfere propice 

activităţii instructiv-educative (relaţia 
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naţionale (uşoară scădere);  

        -Obţinerea distincţiei Steagul Verde şi a statutului 

de ECO-ŞCOALĂ; 

         - Condiţii materile decente, un singur schimb; 

         -Dotare bună cu calculatoare şi videoproiectoare; 

        - Existenţa bibliotecii şcolare şi a unei săli de 

lectură; 

        - Existenţa logopedului şi a profesorilor şi 

învăţătorilor de sprijin; 

      - Desfăşurarea unui învăţământ pe verticală care să 

permită o viziune cuprinzătoare asupra  procesului 

formării unui tânăr; 

- Implicarea multor cadre didactice în procesul 

decizional; 

- Gestionarea eficientă a  bugetului alocat; 

- Obţinerea unor venituri proprii; 

- Colaborare eficientă cu Asociaţia de părinţi 

“Sandu Manoliu”; 

- Existenţa unui microbuz şcolar; 

-Câștigarea unui proiect Erasmus+ în 

parteneriat cu 5 țări europene 2015-2018; 

-Câștigarea a 4 proiecte Erasmus+, în perioada 

2018-2021;  

– proiecte eTwinning; 

-selectarea școlii în proiectul internațional 

TIMSS; 

-participarea la proiecte comunitare, ecologice 

și de sănătate naționale și internaționale (Let's do it 

Romania, Let's green, Kaufland, Ziua Ștafetei; 

 

profesor-elev); 

 - Lipsa consilierului şcolar; 

OPORTUNITĂŢI  

- Impunerea caracterului de prioritate naţională a 

învăţământului; 

- Existenţa unor direcţii de reglementare şi a unui 

cadru legislativ relativ stabil în domeniul educaţional; 

-Susţinerea materială şi financiară a unităţii şcolare de 

către Consiliul Local şi administraţia locală, buna 

colaborare cu Primăria; 

-Generalizarea instrumentelor de asigurare a calităţii în 

educaţie, cu implicaţii benefice asupra formării 

cadrelor didactice şi  a nivelului de pregătire a elevilor; 

-Creşterea autonomiei instituţionale, aplicarea 

principiilor descentralizării instituţionale; 

-Accesul facil la informaţie; 

-Programul “Şcoală după şcoală; 

-Existenţa cabinetelor de informatică (Aplle) şi a altor 

AMENINŢĂRI  

- Migrarea cadrelor didactice către alte 

sectoare de activitate; 

-Fragilitatea bugetară, realitate care 

generează subfinanţare pentru dezvoltarea 

învăţământului; 

-Scăderea populaţiei şcolare în următorii 

10 ani din cauza scăderii ratei natalităţii; 

-Dificultăţi în reducerea absenteismului şi 

a abandonului şcolar (în special la rromi şi 

la copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în 

străinătate); 

-Primăria nu dispune de resursele 

corespunzătoare cerinţelor şcolii care se 

află într-un stadiu avansat de degradare; 

-Dezinteresul general manifestat de 
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III.5 Analiza PESTE 
Context politic 

Ca parte componentă a comunităţii năsăudene şi, implicit, bistriţene, Şcoala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” urmăreşte implementarea direcţiilor de dezvoltare stipulate în Strategia de 

dezvoltare a judeţului şi participă activ la realizarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Năsăud 

prin stabilirea ţintelor strategice pentru perioada 2015-2020. 

Context economic 

Oraşul Năsăud, al doilea oraş al judeţului, are o economie slab dezvoltată, predomină 

industria textilă şi a maselor plastice. De asemenea, există câteva firme private care absorb cea 

mai mare parte a forţei de muncă. Un număr considerabil de locuitori ai Năsăudului sunt angajaţi 

ai firmei Leoni din Bistriţa. 

Context social 

 Puţinele locuri de muncă existente în oraş şi în zonă, precum şi salariile neatractive, au 

făcut cu un mare număr de concitadini să caute locuri de muncă în străinătate, fapt care afectează 

calitatea învăţământului.  

Context tehnologic 

Există în oraş firme ce au ca domeniu de activitate producerea de piese şi subansamble 

electronice pentru firme externe, mase plastice. 

Context ecologic 

Prin poziţionarea sa geografică şi prin traficul redus, Năsăudul nu este un oraş poluat, este 

un oraş cu multă verdeaţă, care, prin acţiunile efectuate de Primărie şi de şcolile din oraş, tinde să 

devină tot mai curat, tot mai puţin poluat. 

 

 

 

 

 

 

laboratoare şi cabinete funcţionale; 

- Existenţa unor centre de excelenţă; 

-Parteneriate cu Poliţia şi alte instituţii orăşeneşti; 

-Implicarea membrilor Asociaţiei Părinţilor în 

activităţile şcolii; 

-Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin 

iniţierea şi derularea de proiecte; 

-Contracte de finanţare pentru perioada 2014-2020; 

-câștigarea proiectelor Erasmus+ oferă noi posibilități 

de abordare a educației în concordanță cu educația 

europeană și noile tendințe de învățare proactivă 

-determinarea progresului școlar și a performanțelor în 

domeniul matematicii și științelor prin participarea la 

proiectul internațional TIMSS; 

elevi/societate pentru educaţie şi formare 

profesională; 

-Resurse financiare insuficiente pentru 

dezvoltarea  şi menţinerea patrimoniului 

şcolar, pentru motivarea şi stimularea 

personalului didactic; 

-Numărul mare al elevilor ai căror părinţi 

sunt plecaţi în străinătate; 
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IV. STRATEGIA MANAGERIALĂ A ŞCOLII GIMNAZIALE “MIHAI 

EMINESCU” 

Oferta politică a guvernului în domeniul educaţiei este construită în jurul următoarelor 

obiective majore care vizează segmentul de învățământ gimnazial: 

- acces egal şi sporit la educatie;  

- calitate ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere; 

- descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ; 

- transformarea educaţiei în resusa de bază a modernizării României;  

- considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen lung; 

- reconstrucţia învăţământului în mediul rural; 

- combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală;  

- compatibilizarea cu ţintele europene pentru reducerea abandonului timpuriu; 

- acces la educația europeană prin proiecte ERASMUS +, Etwinning, TIMSS; 

- fomarea continuă a adulţilor. 

Echipa Şcolii Gimnaziale “Mihai Eminescu” îţi propune analizarea acestor obiective 

majore în vederea stabilirii unor planuri manageriale în consonanţă naţională, particularizate prin  

stabilirea de termene şi responsabilităţi concrete care să permită realizarea lor. 

IV.1Ţinte strategice 

1. Construirea unui sistem de indicatori cantitativi şi calitativi referitor la rezultatele 

obţinute de elevi, la eficienţă şi eficacitate pentru cele patru domenii funcţionale: curriculum, 

resurse umane, resurse materiale şi dezvoltare organizaţională, adaptat specificului culturii 

organizaţionale a şcolii noastre, asumat colectiv prin mecanismele interne pentru asigurarea 

calităţii. (Măsurare) 

           Argument/Context: Potrivit Declaraţiei de principii ARACIP, principiile calităţii educaţiei 

sunt: 

- Centrarea pe clienţi şi beneficiari ai serviciilor educaţionale; 

- Interdependenţa dintre furnizorii şi beneficiarii implicaţi în oferta de educaţie; 

- Participarea actorilor educaţionali şi valorizarea resursei umane; 

- Responsabilizarea instituţiilor; 

- Autonomia individuală şi autonomia instituţională; 

- Accentul pe liderii educaţionali; 

- Dialogul şi parteneriatul; 

- Orientarea pe rezultate. 

Performanţa şcolar, progresul individual/colectiv este dat în urma unor măsurători pentru 

întrega activitate din şcoală. Indicatorii calitativi vor viza măsurare/date statistice referitoare la:  

- Părăsirea timpurie a şcolii; 

- Rezultate la final de ciclu gimnazial, rezultate de progres; 

- Formarea continuă a cadrelor didactice (calitativ şi cantitativ); 
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- Inserţia absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal/profesional şi a absolvenţilor 

programului „A doua şansă” în programe de formare a adulţilor. 

2. Asigurarea calităţii printr-un management transformaţional care generează calitate 

referitoare la: climatul şcolar, mediul fizic, curriculum şi relaţia profesor-elevi-comunitate. 

(Managementul calităţii) 

Argument/Context: Calitatea educaţiei furnizate de orice organizaţie şcolară este rezultatul 

unui lung proces de reflecţie, proiectare, implementare şi revizuire continuă care vizează: 

- Revizuirea periodică a ofertei şcolare; 

- Optimizarea procedurilor de evaluare a învăţării; 

- Evaluarea calităţii corpului profesoral; 

- Optimizarea accesului la resursele educaţionale; 

- Asigurarea transparenţei decizionale; 

- Optimpzarea circuitelor şi formelor de comunicare; 

- Funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă. 

3. Promovarea unui mediu educaţional deschis, spirit civic şi incluziune socială prin 

validarea şi recunoaşterea educaţiei nonformale şi informale. (Educaţia complementară) 

Argument/Context: Atractivitatea învăţării şi conexiunea cu activitatea profesională, 

cercetarea şi societatea se raportează la mai multe domenii: mediile propice învăţării, 

flexibilitatea educaţiei şi a formării, parteneriatele şi cooperările, ca şi standardele şi evaluările. 

Însumate, acestea ar viza: 

- Încurajarea gândirii critice şi comportamentul automom şi responsabil; 

- Asigurarea legăturii între teorie şi practică; 

- Asigurarea flexibilităţii prin coexistenţa activităţilor de educaţie, formare profesională şi 

activitate profesională; 

- Integrarea obiectivelor educaţionaale, sociale şi economie; 

- Generarea competenţelor cerute de piaţa muncii: creativitate, comunicare, autonomie, 

capabilitatea de a lua decizii. 

4. Formarea continuă a cadrelor didactice este realizată în triada: identificarea de nevoi 

(personale, de grup, organizaţionale), realizarea programelor de formare, evaluarea eficienţei 

lor. (ÎPV) 

          Argument/Context: Azi, în societatea cunoaşterii, perfecţionarea este un proces continuu 

deoarece este binecunoscută rapiditatea cu care se perimează cunoştinţele. Activitatea de 

formare asigură menţinerea ancorării în contextul socio-cultural cotidian. Planul de formare al 

şcolii va urmări: 

- Recuperarea deficienţelor din formarea iniţială; 

- Formare de abilităţi manageriale (instituţie, clasă); 

- Formarea de abilităţi de consiliere şi comunicare, competenţe psihorelaţionale; 

- Abordarea interdisciplinară/transdisciplinară a activităţii didactice; 

- Pregătirea corespunzătoare pentru domeniul etracurricular şi extraşcolar; 

- Pregătirea pentru scrierea de proiecte; 

- Însuşirea unor tehnici de lucru cu părinţii. 

Tipuri de strategie/ţintă strategică 

S1- Strategie ofensivă- punctele tari ale organizaţiei pot exploata oportunităţile mediului etern; 

S2-  Strategie diversificată- punctele tari ale organizaţiei pot reduce ameninţările unor situaţii 

nefavorabile; 



 

 

17 

 

S3- Strategie orientată spre schimbare- utilizarea oportunităţilor pentru a îmbunătăţi punctele 

slabe; 

S4- Strategia defensivă- prioritar este evitarea ameninţărilor mediului în condiţiile în care 

punctele slabe sunt preponderente. 

Matricea strategiei de dezvoltare a sistemului de învăţământ preuniversitar din Şcoala 

Gimnazială „Mihai Eminescu” în perioada 2017-2020: 

 Măsurare Managementul 

calităţii 

Educaţia 

complementară 

ÎPV 

Personal didactic 

Şc. Gimn. „M. Eminescu” 

S1 S2 S3 S3 

Personal didactic struct. Valea 

Spinului 

S4 S3 S2 S3 

Personal didactic implicat în 

prog. „A doua şansă” 

S3 S3 S4 S3 

Personal didactic 

auxiliar/nedidactic 

S2 S3 - S3 

 

 Ţintele strategice se vor transforma în obiective prioritare care vor fi operaţionalizate 

pentru fiecare an şcolar, în formula SMART (specific, măsurabil, atins, relevant, încadrat în 

timp) şi se vor regăsi în documentele manageriale de planificare şi de proiectare. 

 

IV.2 Nivelul tactic – programe de dezvoltare 
 

A. Domeniul curriculum 

1. PROGRAM DE DEZVOLTARE CURRICULARĂ 

Acest program a fost elaborat în cadrul Comisiei pentru curriculum, vizând diversificarea  

şi oferirea unui CDŞ atractiv, adaptat cerinţelor actuale. 

 

Direcţia de acţiune Obiective Ţinta  

strategică 

Implementarea noilor programe 

pentru ciclul gimnazial (clasele a 

V-a și a VI-a) 

 

Formarea specifică unei predări integrate 

pentru toți profesorii care predau în ciclul 

gimnazial  

1 

măsurare 

Respectarea programei școlare 

pentru formarea competențelor 

prin activități de învățare  

 

Monitorizarea prin asistențe, interasistența 2 

managementul 

calității 

Stabilirea şi diversificarea 

pachetelor de opţionale pentru 

elevii ciclului primar, gimnazial 

şi secundar inferior; 

- Identificarea opţiunilor elevilor prin 

aplicarea chestionarelor; 

- Stabilirea ofertei de pachete 

opţionale; 

2 

managementul 

calității 

Adaptarea curricumului în 

vederea abordării 

interdisciplinare/transdisciplinare; 

-Dezvoltarea componentei valori/atitudini a 

elevilor; 

 

2 

managementul 

calității 

Construirea CDL-ului în - Dezvoltarea competenţelor specifice 2 
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colaborare cu Colegiul Economic 

Năsăud, pentru A doua Şansă; 

calificării de lucrător în comerţ; 

 

managementul 

calității 

 

 

B. Resurse umane 

1. PROGRAM PENTRU PĂRĂSIREA TIMPURII A ŞCOLII 

 Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” va colabora cu CJRAE, cu Asociaţia de părinţi 

„Sandu Manoliu”, cu Primăria Năsăud (compartimentul Asistenţă socială),  cu Consiliul local, cu 

bisericile din oraş, cu asociaţiile rromilor în vederea stabilirii cauzelor care conduc la 

abandonarea timpurie a şcolii, a măsurilor remediale, dar şi la valorificarea programelor cu 

finanţare europeană. 

 

Direcţia de acţiune Obiective Ţinta  

strategică 

Stabilirea bazei de date în 

care să se regăsească elevii 

cu risc crescut de abandon 

şcolar; 

- Identificarea tuturor elevilor cu risc de 

abandon şcolar; 

- Monitorizarea de către 

diriginţi/consilier şcolar a acestor copii; 

1  

măsurare 

Identificarea unei modalităţi 

de cuprindere în programul 

ŞDŞ a acestor elevi; 

- Identificarea voluntarilor care să se 

încadreze în proiect; 

- Identificarea unor spaţii pentru 

organizarea programului ŞDŞ; 

1 

măsurare 

Educaţia nonformală pentru 

copiii care provin din aceste 

familii; 

- Cuprinderea acestor elevi în activităţi 

extraşcolare; 

- Continuarea programului Şcoala de 

vară; 

 

3 

educație 

complementară 

Elaborarea personalizată a 

documentelor de planificare-

proiectare/proiectare 

curriculară adecvată nivelului 

de competență a elevului/a 

grupului de elevi și utilizarea 

coerentă și corectă a 

resurselor (pentru elevii cu 

CES); stabilirea 

responsabililor de caz pentru 

elevii cu certificat de 

orientare școlară și 

profesională; 

 

Monitorizarea calității actului didactic  

Întocmirea schiței lecției pentru cei aflați în 

primii 3 ani de activitate, iar pentru cadrele 

didactice care predau la clasa a V-a și a VI-a, 

indiferent de vechimea în învățământ, 

obligativitatea întocmirii acesteia  

 

1 

măsurare 

2 

managementul 

calității 

Parteneriate pentru 

şcolarizarea tuturor elevilor; 

- Continuarea parteneriatului     AUTISM 

- Programul „A doua şansă”; 

1 măsurare 

4 ÎPV 

 

 

 



 

 

19 

 

2. PROGRAM DE CREŞTERE A RANDAMENTULUI ŞCOLAR 

În atenţia echipei manageriale a Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” se afla obţinerea 

unor rezulate şcolare şi extraşcolare din ce în ce mai bune, ca o componentă a dezvoltării 

individuale, ca „un fir roşu” care să orienteze activitatea didactică. Permanent, ne von ghida 

activitatea după standardele naţionale în vigoare. 

 

 

Direcţia de acţiune Obiective Ţinta  

strategică 
Planificarea / proiectarea în 

conformitate cu noile cerințe ale 

programei de gimnaziu  

 

Asigurarea abordării integrate a procesului predare - 

învățare  

Centrarea activităților didactice pe compențe  
Contextualizarea conținuturilor  

2 

managementul 

calității 

Pe discipline de studiu, se 

vor stabili indicatori de 

calitate pentru măsurarea 

rezultatelor elevilor 

- Precizarea indicatorilor specifici 

disciplinei; 

- Raportarea la standardele naţionale; 

1 

măsurare 

Creşterea calităţii evaluării - Stabilirea de indicatori ce măsoară 

performanţa şcolară; 

- Stabilirea de indicatori ce măsoară 

progresul şcolar; 

- Stabilirea de indicatori ce măsoară 

performanţa şcolară în cadrul curricumului 

adaptat; 

1 

măsurare 

2 

manag. 

calităţii 

Realism şi sinceritate în 

analizele interne  

- Prezentarea unor grafice comparative; 

- Identificarea măsurilor remediale; 

1 

măsurare 

Eficientizarea întâlnirilor 
metodice  

 

 

Sprijin reciproc pentru profesori în implementarea 
noilor programe de gimnaziu  

 

local– 
Asigurarea 

calității  

 

Implementarea unui program 

de voluntariat care să permită 

elevilor pregătirea 

corespunzătoare pentru 

evaluările naţionale; 

- Realizarea bazei de date care să 

cuprindă elevii şi cadrele didactice 

implicate; 

- Stabilrea unui orar de desfăşurarea a 

acestor activităţi; 

- Realizarea unei planificări 

corespunzătoare; 

2 

managementul 

calității 

 

 

3. PROGRAM DE ORIENTARE ÎN CARIERĂ 

Diriginţii claselor a VIII-a  cu consilierul educativ, în conformitate ca calendarul admiterii 

în învăţămâmtul liceal/profesional, va iniţia o serie de întâlniri şi activităţi specifice în vedrea 

identificării aptitudinilor elevilor ca premisă a unei orientări şcolare adecvate. 

 

Direcţia de acţiune Obiective Ţinta  

strategică 

Activitatea - Alcătuirea de către diriginte a unei mape 1 
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dirigintelui/consilierului şcolar 

în cadrul  OŞP 

care să conţină documentele ce reglementează 

admiterea în liceu/şcoli profesionale; 

- Aplicarea chestionarelor de opţiuni tuturor 

elevilor claselor a VIII-a de către consilierul 

şcolar şi interpretarea lor; 

măsurare 

Exprimarea unei opţiuni în 

urma informării corecte; 

- Participarea la expozitia locală/judeţeană a 

liceelor; 

- Vizitarea liceelor din judeţ; 

1 

măsurare 

 

 

4. PROGRAM DE INTEGRARE A COPIILOR CU NEVOI SPECIALE 

 

Direcţia de acţiune Obiective Ţinta  

strategică 

Programe pentru integrarea 

copiilor cu nevoi speciale în 

nşcolile de masă; 

- Formarea profesorilor pentru a cunoaşte 

legislaţia referitoare la copiii integraţi; 

-  beneficiile elevilor şi ale cadrelor 

didactice; 

-   responsabilităţile  elevilor şi ale 

cadrelor didactice; 

-  metodele de lucru; 

1 

măsurare 

 2 

managementul 

calității 

4 

ÎPV 

 

Diversificarea ofertei 

educaţionale a centrelor 

pentru educaţie incluzivă; 

- Adaptarea curriculei, prin simplificare, 

la nivelul minim al Programei şcolare; 

- Întocmirea planurilor 

individualizate/tratării diferenţiate; 

3 

ed. 

complementară 

Programe de 

formare/consiliere a 

părinţilor copiilor cu CES; 

- Consilierea părinţilor pentru înţelegerea 

şi acceptarea sprijinului individualizat pentru 

copil; 

- Lectorate cu părinții; 

2 

managementul 

calității 

  

5.PROGRAM DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE  

Responsabilul cu formarea continuă din şcoală, în colaborare cu ISJ şi CCD  vor prezenta 

oferta de formare continuă cadrelor didactice. În urma identificării nevoilor individuale şi de 

grup, vor fi stabilite cursurile de formare la care vor participa cadrele didactice şi didactice 

auxiliare din unitatea şcolară.   

 

 

Direcţia de acţiune Obiective Ţinta  

strategică 

Programe de formare pentru 

evaluare 

- Realizarea unităţii în evaluare; 

- Stabilirea de grile de evlauare conform 

standardelor naţionale; 

2 

managementul 

calității  

4 

ÎPV 

Programe de reconversie - Colaboarea cu ISJ pentru oferta 4 
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profesională universităţilor; 

- Promovarea ofertelor CCD 

ÎPV 

Programe pentru educaţia 

nonformală- Programul 

Erasmus + aprobat la nivelul 

școlii 

- Dezvoltarea educaţiei complementare în 

şcoală; 

- Derularea programului 2015-2018 

- Derularea a 4 proiecte europene-

Erasmus 

4 

ÎPV 

Programe pentru dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare 

- Dezvoltarea personală a cadrelor 

didactice; 

4 

ÎPV 

 

 

6.PROGRAM DE OPTIMIZARE A SISTEMULUI DE CONTROL 

MANAGERIAL INTERN 

Revizuirea şi adaptarea la specificul şcolii noastre a SCMI-ului, a  procedurilor referitoare 

la documentelor şcolare. 

Direcţia de acţiune Obiective Ţinta  

strategică 

Adaptarea manualului calităţii 

la specificul şcolii 

- Funcţionarea structurilor de autoevaluare; 

- Reactualizarea procedurilor; 

2 

manag. 

calităţii 

Reactualizarea registrului 

riscurilor eistent 

- Revizuirea riscurilor specifice sectoarelor 

identificare; 

2 

manag. 

calităţii 

Actualizarea permanentă a 

normativelor PSI şi SSM 

existente în şcoală 

- Respectarea tuturor normativelor în 

vigoarele de către toţi angajaţii şcolii; 

2 

manag. 

calităţii 

 

C. Resurse materiale şi financiare 

1. PROGRAM DE DEZVOLTARE A BAZEI MATERIALE 

În parteneriat cu autoritatea locală, echipa managerială va accesa fonduri europene pentru 

reabilitarea şcolii, pentru modernizarea bazei materiale. 

 

Direcţia de acţiune Obiective Ţinta  

strategică 

Reabilitarea şcolii - Demararea acţiunii de scriere a unui 

proiect pentru accesarea fondurilor europene; 

1 

măsurare 

2 

managementul 

calității 

Modernizarea clădirii şcolii 

de la structura Valea 

Spinului 

- Proiect de reparaţie a şcolii; 1 

măsurare 

2 

managementul 

calității 

Dotarea cu materiale 

didactice 

- Procurarea de materiale didactice actuale 

prin accesare de fonduri nerambusabile, 

1 

măsurare 
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sponsorizări, venituri proprii;  2 

managementul 

calității 

Dotarea cu mijloace audio-

vizuale şi IT 

- Procurarea de noi mijloace audio-vizuale 

prin sponsorizări, venituri proprii; 

1 

măsurare 

2 

managementul 

calității 

Întreţinerea bazelor sportive 

existente 

- Eficientizarea lecţiilor de educaţie fizică 

şi sport; 

1 

măsurare 

2 

managementul 

calității 

 

 

 

D.  Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

1. PROGRAM DE DEZVOLTARE A EDUCAŢIEI NONFORMALE 

 

Direcţia de acţiune Obiective Ţinta  

strategică 

Promovarea proiectelor 

locale la nivel judeţean 

Fiecare elev trebuie antrenat în activităţi 

nonformale  

3 

ed.complementară 

Proiectarea activităţilor 

extraşcolare ca modalitate 

eficientă de realizare a 

feedback-ului activităţii 

didactice derulate la clasă 

 

Dezvoltarea competenţelor transversale ale 

elevilor prin activităţi  plăcute şi instructive 

2 

managementul 

calității 

Deschiderea şcolii spre 

societate şi întărirea 

parteneriatului educaţional 

Proiectarea aplicaţiilor practice în forma 

activităţilor utile în viaţa cotidiană , prin 

parteneriate educaţionale viabile şi 

aplicabile în viaţa de zi cu zi  

 

3 

ed.complementară 

 

 

 

2. PROGRAM  DE DEZVOLTARE A CENTRELOR DE EXCELENŢĂ 

 

În urma înfiinţării unui centru judeţean de excelenţă la Bistriţa, şcoala noastră are 

repartizate trei grupe de excelenţă la matematică în vederea susţinerii elevilor capabili de 

performanţă, o grupă la fizică. La limba și literatra română, elevii vor participa la grupele de la 

Golegiul Național ”George Coșbuc” și la Școala Gimnazială Nimigea de Jos. 
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3. PROGRAM DE DEZVOLTARE A COMUNICĂRII MARKETINGULUI 

 

Scopul şi obiectivele planificate se realizează printr-un schimb de informaţii ţi mesaje, 

printr-o comunicare adecvată, prin impleentarea unui program eficient de diseminare a 

informaţiilor de sus în jos şi invers, din exterior în interior şi invers. 

 

Direcţia de acţiune Obiective Ţinta  

strategică 

Valorizarea momentelor 

specifice educaţiei în şcoala 

noastră 

- Diversificarea acţiunilor desfăşurate (cf. 

CAES), 

2 

manag.calităţii 

Strategie de comunicare 

internă 

- Eficientizarea transmiterii informaţiilor 

interne  

2 

manag.calităţii 

Strategie de comunicare 

eternă 

- Eficientizarea transmiterii mesajelor 

către părinţi, instituţii, media 

2 

manag.calităţii 

Strategie de prezentare a 

ofertei educaţionale a şcolii 

- Revizuirea broşurii cu oferta 

educaţională a şcolii; 

- Prezentarea şcolii în cadrl acţiunii 

„Zilele şcolii” 

2 

manag.calităţii 

Construirea unei rețele 

virtuale pentru transmiterea 

rapidă și eficientă a 

mesajelor /grup închis 

 

- Constituirea cadrelor didactice într-un 

grup pe facebook 

2 

managementul 

calității  

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia de acţiune Obiective Ţinta  

strategică 

Constituirea celor două grupe 

de excelenţă 

-Selectarea elevilor; 

- obţinerea de rezultate foarte bune la 

concursurile şcolare; 

1 

măsurare 

 

Educarea elevilor capabili de 

performanțe pentru folosirea 

potențialului lor creativ, în 

slujba dezvoltării lor interioare 

și a unui mediu echilibrat de 

viață 

Identificarea și selecția elevilor capabili de 

performanțe înalte; 

2 

manag. 

calității 
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4. PROGRAM DE DEZVOLTARE A PARTENERIATELOR EUROPENE 

Se va valorifica oportunitatea programelor europene. 

 

 

Direcţia de acţiune Obiective Ţinta  

strategică 

Implementarea proiectelor 

Erasmus aprobate 

Diseminarea şi valorificarea rezultatelor 

proiectelor derulate 

2 

managementul 

calităţii 

Dezvoltarea dimensiunii 

europene a educației prin 

formarea  cadrelor didactice 

în vederea scrierii de 

proiecte europene și 

implicarea lor în proiecte. 

Creşterea numărului de parteneriate între şcoli 

 

4 

ÎPV 

Consolidarea şi 

diversificarea educaţiei 

nonformale 

Promovarea proiectelor europene în 

parteneriat cu ONG-uri 

3 

educaţie 

complementară 

 

V.MONITORIZAREA, EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE LA 

NIVELUL ŞCOLII, MANAGEMENTUL RISCULUI 

 
Un segment important al activităţii manageriale îl constituie monitorizarea şi evaluarea 

activităţii didactice în vederea eficientizării acesteia. Realizarea acestei activităţi se va realiza 

prin asistenţe/interasistenţe, activităţi în comisiile metodice/cercurile pedagogice care se vor 

constitui într-un feed-back util reglării activităţii didactice.  

  Monitorizarea vizează: 

- Activitatea la clasă; 

- Activitatea în cadrul comisiilor metodice; 

- Întocmirea şi respectarea documentelor şcolare; 

- Activitatea de diriginte; 

- Activitatea etraşcolară; 

- Activitatea de voluntariat/pregătirea exemenelor naţionale; 

- Relaţiile cu părinţii şi comunitatea locală; 

- Activitatea din cadrul comisiilor din şcoală; 

- Activitatea de performanţă/CES; 

- Monitorizarea  derulării și diseminării proiectelor europene;  

 

V.1 Evaluarea 
Evaluarea internă se realizează prin: 

- Evaluarea intermediară a profesorilor – 2 ori pe an școlar; 

- Şedinţe semestriale de analiză a stării învăţământului din şcoală; 

- Rapoarte semestriale prezentate Consiliului de Administraţie; 

- Diseminarea concluziilor inspecţiilor şcolare; 

- Evaluarea activităţii cadrelor didactice şi acordarea calificativelor anuale; 
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- Evaluarea CEAC-ului din şcoală. 

 

V.2 Managementul riscului 
Managementul riscului este unul dintre cele mai importante standarde de control intern 

managerial aprobate prin OSGG nr.400/2015, cu modificările și completările ulterioare. Acesta 

prevede că fiecare entitate publică are obligația de a analiza sistematic, cel puțin o data pe an, 

riscurile legate de desfășurarea activităților sale, să elaboreze planuri corespunzătoare în direcția 

limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri și să numească responsabili pentru aplicarea 

planurilor respective. 

Principalele elemente de care depinde realizarea procesului de management al riscului 

sunt:  

- Existența obiectivelor definite care să răspundă cerințelor SMART;  

- Alocarea unor resurse adecvate pentru punerea în practică a măsurilor de gestionare a riscurilor, 

în vederea diminuării posibilității ca obiectivul sau activitatea să nu fie îndeplinite;  

- Utilizarea informațiilor privind managementul riscului în luarea deciziilor (în funcție de 

riscurile semnificativ/strategice). 

Crearea şi utilizarea unui sistem de control intern / managerial, vizează sintetic 

parcurgerea a 5 etape:  

- evaluarea instrumentelor generale de control intern;  

- evaluarea instrumentelor specifice de control intern;  

- analiza raportului între costurile suplimentare şi efectele aşteptate, generate de implementarea 

sistemului de control intern;  

- elaborarea şi aprobarea programului de implementare a sistemului de control intern;  

- monitorizarea execuţiei programului de implementare a sistemului de control intern. 

În Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, managementul riscului vizează: 

-  optimizarea performanţelor operaţionale prin valorificarea şanselor, a oportunităţilor şi 

a capacităţilor; 

- anihilarea/minimalizarea rezultatelor operaţionale negative produse de apariţia 

evenimentelor nedorite percepute ca vulnerabilităţi; 

-  managementul situaţiilor de urgenţă; 

-  prevenirea şi combaterea riscurilor de corupţie. 

Strategiile pentru minimalizarea acestor riscuri presupun proceduri şi personae cu 

respobsabilităţi precise. 

 

 V.3  Implementarea SCMI  
 

Controlul intern este în sarcina echipei manageriale din Școala Gimnazială ”Mihai 

Eminescu”şi a fiecărui salariat în parte, care organizează și asigură funcţionarea unor sisteme de 

control intern / managerial, cu respectarea cadrului general stabilit prin prevederile legale, dar, în 

același timp, adaptate cât mai bine la specificul entităţii.  

Controlul intern este definit conform Codului controlului intern/managerial al entităţilor 

publice, aprobat prin OSGG nr. 400 / 12.06.2015, ca ansamblul formelor de control exercitate la 

nivelul entităţii publice, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele entităţii, cu 

reglementările legale şi cu standardele de control intern / managerial, în vederea administrării 

fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include structurile organizatorice, 

metodele şi procedurile.  
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Obiectivele generale ale controlului intern:  

- respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii;  

- realizarea atribuţiilor entităţii şi atingerea obiectivelor prestabilite, în condiţii de 

economicitate, eficienţă, eficacitate şi randament;  

- dezvoltarea, întreţinerea şi funcţionarea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, 

actualizare şi transmitere a datelor şi informaţiilor financiare şi de management, precum şi a unor 

sisteme de proceduri de utilizare, informare şi raportare a datelor; 

- protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, fraudei, sau 

abuzului; 

Având ca bază de plecare documentele manageriale, se pot identifica  modalităţile concrete 

de optimizare a S.C.I.M.:  

- actualizarea R.O.I. şi a R.O.F.;  

- actualizarea fişelor posturilor, în funcţie de listele de activităţi întocmite;  

- realizarea unei liste a activităţilor, prin asocierea fiecărui compartiment din organigramă, 

a activităţilor pe care le-a cuprins în lista de activităţi;  

- codificarea procedurilor de lucru şi stabilirea persoanelor responsabile cu elaborarea şi 

revizuirea procedurilor, din cadrul compartimentelor;  

 

VI. NIVELUL OPERAŢIONAL (ANEXE) 

 

VI.1 Planuri managerial 

VI.2 Graficul asistenţelor la ore 

VI.3 Documente ale CA şi CP 
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