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1. Contextul legislativ educațional 

Baza conceptuală a Proiectului de dezvoltare instituţională a Şcolii Gimnaziale 

Centrale, Municipiul Câmpina, Judeţul Prahova (pentru perioada 2018 - 2022), o reprezintă 
legislaţia în vigoare: 

 Legea Educatiei Nationale nr. 1/10.01.2011, cu completările şi modificările ulterioare; 

 Ordin 5144/26.09.2014 cu privire la aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie in sectorul 

Educational; 

 OMENCS nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), cu completările şi 

modificările ulterioare prin OMEN nr. 3.027/2018; 

 OMECTS 5547/06.10.2011- cu privire la Regulamentul de inspectie al unitatilor de 

invatamant preuniversitar; 

 OMECTS 5565/07.10.2011-  cu privire la Regulamentul privind regimul actelor de studii si 

al documentele scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar; 

 OMECTS 4865/16.08.2011-cu privire la aprobarea Normelor metodologice pt. stabilirea 

obligatiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele 

scolare,unitatile de invatamant,unitatile conexe,precum si a personalului de indrumare si  

control din inspectoratele scolare  si a personalului didactic din casele corpului didactic cu 

modificarile si completarile ulterioare; OMEN 6370/ 06.12.2012 completat de O.U.G 

nr.14/2013 ce modifica  Legea Educatiei nr. 1/2011 la art. 263; 

 OMEN 4959/02.09.2013- metodologia de de organizare si desfasurare a concursurilor 

pentru ocuparea posturilor ce se vacanteaza in timpul anului scolar;  

 OMECTS nr.1409/29.06.2007 cu privire la Strategia MEC de reducere a fenomenului de 

violenta in unitatile de invatamant preuniversitar; 

- Ordinul nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

 OMFP 600/2018 - cu privire la standardele de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial; 

 OMEN 4619 /2014-cu privire la Metodologia de organizare si functionare a consiliului de 

administratie din unitatile de invatamant cu completările şi modificările ulterioare prin OM 

Nr. 3160/2017;  

 OMECTS  6152/07.11.2012 privind transferul elevilor - completare la ROFUIP; 

 Legea 233/2002 pentru aprobarea O.G nr.27/2002 privind reglementarea  activitatii de 

solutionare a petitiilor;     

 Legea nr. 35 / 2006 privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamânt; 

 Guvernul României-Programul National de Guvernare 2017-2020; 

 Ordonata de urgenta a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calitatii educatiei, 

aprobata prin Legea nr. 87 / 2006; 

 HG nr.21/10.01.2007 privind standardele nationale de acreditare  si evaluare periodica a 

unitatilor de invatamant; 

 HG. nr.1534/25.11.2008 privind standardele de referinta si indicatorii de performanta 

pentru evaluarea si asigurarea calitatii  in invatamantul preuniversitar; 

 Legea 53/2003-Codul Muncii –republicata in 2011, actualizată; 

 OMECTS 6143/01.11.2011-cu privire la aprobarea criteriilor de performanta pentru 

evaluarea  cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar completat cu OMEN 

3597/18.06.2014; 

 OMECTS 4613/28.06.2012 privind modificarea Anexei 1 a OMECTS 6143 (graficul 

activitatilor de valuare a cadrelor didactice); 

 OMECI nr. 5132/ 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte; 
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 OMECTS nr.5562/07.10.2011-metodologia privind sistemul de acumulare, recunoastere si 

echivalare a creditelor profesionale transferabile; 

 OMECTS nr.5773 din 19.09.2012, privind aprobarea Metodologiei de întocmire, 

completare şi valorificare a raportului de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, 

cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor 

de învățare, la finalul clasei pregătitoare; 

 Ordin nr. 3371/12.03.2013 privind aprobarea planurilor cadru de învățământ pentru 

învățământul primar și a Metodologiei privind aplicarea Planurilor cadru de învățământ 

pentru învățământul primar; 

 Ordin nr. 3590/2016 privind aprobarea planurilor cadru de învățământ pentru învățământul 

gimnazial; 

 Ordin nr. 3638/11.04.2001cu privire la aplicarea Planului-cadru de învăţământ pentru 

clasele I – a VIII-a în anul şcolar 2001-2002; 

 Anexa 2 a OMEN nr. 3393/28.02.2017 aplicabilă în sistemul de învățământ începând cu 

anul școlar 2017-2018 -Programele şcolare pentru clasa a V-a; 

 Ordinul nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a 

competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul 

activităților educative, școlare și extrașcolare; 

 Ordin nr. 4461/27.08.2018 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale 2-4-6 în 

anul şcolar 2018-2019; 

 OM nr. 4829/30.08.2018 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul 

liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020 (modificat și completat prin Ordinul de ministru 

nr. 3.132/2019); 

 OMEN nr. 4813/29.08.2018 privind  organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru 

absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2018 -  2019; 

 Ordin nr. 5.068/2016 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal si 

profesional de stat pentru anul scolar 2019- 2020; 

 Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual 

pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.556/2017 pentru admiterea absolvenților 

clasei a VIII-a în învățământul profesional dual pentru anul şcolar 2019-2020; 

 Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru 

anul şcolar 2011-2012, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 4.802/2010; 

 Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru 

admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la ordinul ministrului educației 

naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare; 

 Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, 

aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.069/2016, 

modificat prin OM nr. 3793/2017; 

 Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual 

pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.556/2017, modificat prin OM nr. 

3792/2017; 

 Ordin 3022 din 08.01.2018 privind  aprobarea auxiliarelor didactice din invatamantul 

preuniversitar; 

 Ordin 4830/2018 privind organizarea și desfășurarea BAC 2019; 

 Ordinul 3220/19.02.2018 privind structura anului scolar 2018-2019; 

 Regulamentul general privind protectia datelor (RGPD) – Regulamentul (UE) 2016/679. 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din unităţile de învăţământ 

preuniversitar aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr 5561/07.10.2011 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/14199
http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/14199
http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/14197
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 Metodologiei-cadru  privind  mobilitatea  personalului  didactic  de  predare  din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019; 

 Ordinul 5057/26.08.2015 privind modificarea şi completarea anexei la O.M.E.C.T.S. şi al 

ministrului sănătăţii nr. 5.298/ 1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi 

particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru 

promovarea unui stil de viaţă sănătos; 

 Ordinul 5036/25.08.2015 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea serviciilor 

de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale special integraţi 

în învăţământul de masă, aprobată prin O.M.E.C.T.S. 5.574/2011; 

 Ordinul 4487/10.07.2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la O.M.E.N. nr. 5.559/2013 

privind Regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar; 

 O.M.E.C.T.S. nr. 5550/06.12.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar; 

 O.M.E.C.T.Ș. nr. 5549/06.12.2011 pentru Aprobarea Metodologiei privind organizarea și 
desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului 
național de experți în management educațional; 

 O.M.E.C.Ș. nr. 4995/19.08.2015 privind aprobarea Criteriilor de stabilirea a indemnizațiilor 

de conducere specifice, a criteriilor de stabilire a structurilor funcționale și a criteriilor de 
normare pentru personalul din sistemul național de învățământ preuniversitar de stat; 

 O.M.E.N. nr. 3124/20.01.2017 privind aprobarea Metodologei pentru asigurarea suportului 
necesar elevilor cu tulburări de învățare; 

 Ordin nr. 4626/21.07.2005 privind aprobarea Metodologiei de recuperare a documentelor 

pierdute, distruse ori deteriorate și de taxare a serviciilor și de nerespectării termenelor de 
restituire a publicațiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în rețeaua învățământului, 

precum și a precizărilor privind calculul valoric al acestor documente; 

 Ordin nr. 2861/09.12.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

 O.M.E.C.T.S. nr. 3860/10.03.2011 privind aprobarea Criteriilor și metodologiei de evaluare 
a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual;   

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

 H.G. nr. 571/2016 pentru Aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun 
avizării/autorizării privind securitatea la incendiu;   

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

 Ordinul 3678/08.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi 
valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare; 

 Ordinul 5559/07.10.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea 
concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ; 

 Ordinul 5549/06.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului 
naţional de experţi în management educaţional; 

 Ordinul 4808/28.10.2014 privind Înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova; 

 Ordinul 5556/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare; 

 Ordinul 4576/11.07.2011 privind Validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de 
personal în învăţământul preuniversitar de stat; 

 Ordine, note, notificări şi precizări M.E.N.; 

 Planuri manageriale anuale ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova;   
 Raporturi anuale ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova privind starea învăţământului 

în judeţul Prahova;   
 Program de Guvernare, capitolul Politica în domeniul Educaţiei. 
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2. Argument 

În calitate de document programatic care configurează strategia educatională pe termen 

mediu (4 ani), Planul de dezvoltare instituţională al şcolii se înscrie în parametrii strategiei 

naţionale şi locale de dezvoltare, constituind, în acelaşi timp, un răspuns proactive la evoluţiile 

sociale şi economice ale mediului în care funcţionează şcoala, la cerinţele de formare şi la 

aşteptările beneficiarilor şcolii. 

Integrarea României în Uniunea Europeană a creat un spaţiu deschis al sistemului de 

învăţământ românesc generând avantaje, în condiţiile respectării diversităţii regionale, entice, 

culturale. Avem nevoie de un sistem educative care să stimuleze interculturalitatea, mobilitatea 

trans – europeană şi cooperarea la toate nivelurile. Decalajele existente faţă de alte state din 

Uniunea Europeană pot dispărea doar printr-o abordare realist a fenomenului educational la 

nivel naţional şi la nivel local, în fiecare unitate şcolară. 

Avem de a face cu un nou tip de elevi care necesită un alt tip de abordare. Apetenţa pentru 

studiu nu mai poate fi dictată sau prescrisă precum o reţetă, ea poate emana numai din 

convingeri proprii şi prin motivaţii situaţionale. Elevul trebuie îndrumat cu blândeţe, răbdare şi 

profesionalism până când se simte pregătit şi capătă curajul să-şi găsească propriile soluţii la 

problemele cu care se confruntă. 

Prezentul Plan de dezvoltare instituţională are drept prioritate atragerea elevilor spre studiu, 

dezvoltarea unei gândiri creative a acestora, prin asigurarea calităţii procesului instructiv-

educativ, în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului românesc în Uniunea 

Europeană. Punctele de plecare şi de referinţă ale oricărui PDI sunt acelea că învăţământul 

trebuie să joace un rol fundamental în consacrarea unei economii globale, a unei societăţi 

globale a cunoaşterii şi a unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii. 

În mod deosebit, învăţarea pe tot parcursul vieţii trebuie abordată ca o necesitate obiectivă 

absolută impusă de apariţia unei economii bazate pe cunoaştere. Specializarea extremă şi 

perfecţionarea continuă devin un factor determinant în creşterea bunăstării bazată pe tehnologii 

performante. Dezvoltarea durabilă şi progresul general al omenirii pot fi susţinute numai de un 

sistem de educaţie performant şi flexibil. 

Progresul înseamnă schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este capacitatea 

de a inova. Acest factor merge mână în mână cu disponibilitatea de a coopera, deoarece într-o 

societate europeană trebuie să ştii să lucrezi în echipă. Şcoala poate îndeplini această misiune 

dacă elevul care parcurge învăţământul obligatoriu învaţă pentru a răspunde următoarelor tipuri 

de finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trăi 

decent şi sigur în societate şi în orice tip de comunitate.  

Funcţionarea şi dezvoltarea şcolii presupune efortul combinat al structurilor de conducere, 

al colectivului de cadre didactice şi al personalului şcolii, al elevilor şi al părinţilor care, 

împreună, formează o comunitate educaţională distinctă, având caracteristici specifice. 

Planul de dezvoltare instituţională indică ţintele de progres pe care partenerii educaţionali le 

negociază şi le împărtăşesc, scopurile, obiectivele şi programele de acţiune – conferind astfel 

unitate şi coerenţă funcţională întregii organizaţii şi diferitelor sale compartimente. 

El are o importanţă pentru că determină concentrarea eforturilor tuturor actorilor 

educaţionali înspre îndeplinirea obiectivelor comune, coordonarea priorităţilor şi a utilizării 

resurselor, creşterea nivelului de eficacitate şi de eficienţă, măsurarea continuă a progresului, 

ameliorarea continuă a calităţii activităţii. Totodată, planul facilitează concentrarea tuturor 

domeniilor funcţionale ale manangementului (curriculum, resurse umane, resurse material-
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financiare, relaţii sistemice şi comunitare) şi asigură coerenţa strategiei de dezvoltare pe termen 

lung a şcolii. 

3. Motivarea necesităţii, fezabilităţii şi a oportunităţilor PDI 

 

Şcoala Gimnazială Centrală, Municipiul Câmpina, la acest moment, se poate numi cea 

mai modernă instituţie de învăţământ preuniversitar din Municipiul Câmpina, dat fiind faptul că 

întreaga activitate se desfăşoară într-un cadru modern, o clădire nou construită şi funcţională 

începând cu anul 2007, dar şi din punct de vedere al actului educaţional de calitate, fapt dovedit 

prin rezultatele remarcabile obţinute de elevii instituţiei, sub coordonarea colectivului 

profesionist de cadre didactice, la evaluările naţionale, la olimpiadele şi concursurile şcolare 

de-a lungul timpului.  

Ne propunem astfel, chiar dacă statisticile demografice arată că numărul de copii este în 

continuă descreștere, ca prin calitatea actului educaţional implementat la nivelul unităţii 

şcolare, elevii noştri, să obţină în continuare performanţe şcolare care să plaseze instituţia 

permanent între primele şcoli din Municipiul Câmpina şi România. 

Prin noul Proiect de Dezvoltare Instituțională, 2018-2022:       

- obiective și strategii clare; 

- crearea unui mediu de învățare armonios şi în condiţii de siguranţă cu: elevi, personal 

didactic și nedidactic disciplinați, demersuri clare ale activității de învățare, mediu atractiv de 

activitate, spații școlare bine întreținute și dotate corespunător, materiale și mijloace didactice, 

corelate cu creșterea rezultatelor la învățătură; 

- cultivarea atitudinilor pozitive personalului școlii și îmbogățirea abilităților 

profesionale prin instruire și dezvoltare; 

- crearea unei culturi a învățării organizaționale, învățare prin rezolvarea problemelor 

apărute și a unei culturi a responsabilității, considerând că organizațiile responsabile sunt cele 

care învață continuu, deoarece ne dezvoltăm într-un mediu școlar și social concurențial, foarte 

dinamic și adesea imprevizibil; 

- dezvoltarea proceselor de bază care stau la baza activității noastre: planificarea și 

realizarea activităților de învățare, obținerea și evaluarea rezultatelor învățării, asigurarea 

tuturor categoriilor de resurse, asigurarea comunicării cu factorii educaționali, formarea și 

dezvoltarea profesională, activitatea financiară și achiziționarea de bunuri și servicii, evaluarea 

complexă a întregii vieți școlare etc.; 

- promovarea schimbărilor și a transformărilor pe care și le propune comunitatea 

noastră școlară; 

- îmbunătățirea continuă a calității educației. 

              Considerăm că proiectul este realizabil, întrucât am adecvat țintele strategice propuse 

la resursele strategice de care dispune școala în prezent și estimăm că le putem atinge în viitor. 

Urmând vechiului PDI, nr. 2125/20.11.2017 din perioada 2015-2019, actualul plan de 

dezvoltare instituţională se bazează pe realizările acestuia, în care formarea și educarea elevilor 

este regândită din perspectiva însușirii compețentelor-cheie, iar activitatea școlii este orientată 

spre o educație de calitate. 
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3.1. Concluziile echipei de redactare a Proiectului de Dezvoltare Instituțională 

(2018-2022) 

           

Activitatea echipei de redactare a P.D.I.-ului a reflectat în mod firesc laturile pozitive, 

dar a căutat în același timp să elimine disfuncțiile din activitățile tuturor compartimentelor 

căutând să proiecteze și să construiască obiective care să contribuie la eliminarea deficiențelor, 

perfecționarea funcțiilor de conducere în interesul învățământului și al comunității locale. 

S-au desprins următoarele: 

 urmărirea îndeplinirii noilor reglementări ale reformei în ceea ce privește predarea modernă, 

flexibilă, astfel încât toate obiectivele curriculare specifice fiecărei discipline să fie realizate; 

 preocuparea în vederea achiziționării de mobilier modular pentru toate clasele, având în 

vedere aplicarea prevederilor actuale din reforma învățământului, care vizează crearea de 

condiții optime pentru desfășurarea activităților didactice; 

 dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu instituțiile de cultură și a organizațiilor non-

guvernamentale; 

 utilizarea la nivel maxim a bazei tehnico-materiale de care dispune școala, cât şi a 

mijloacelor de 

învățământ concepute și realizate cu forțe proprii; 

 acordarea unei atenţii speciale completării documentelor şcolare ce vor demonstra 

implicarea 

cadrelor didactice în cunoaşterea şi aplicarea prevederilor noului plan – cadru din învăţământul 

preuniversitar; 

 perfecţionarea continuă a stilului de lucru la clasă cu elevii, avându-se în vedere atât 

noutăţile de specialitate, cât şi cele ce urmăresc aplicarea şi realizarea reformei; 

 îndeplinirirea prevederilor Legii privind asigurarea calităţii în educaţie, tocmai pentru 

satisfacerea cerinţelor societăţii şi a pieţei forţei de muncă; 

 demonstrarea capacităţii de realizare, în contexte diverse, a obiectivelor planificate; 

 satisfacerea exigenţelor şi a aşteptărilor benefeciarilor interni şi externi; 

 garantarea realizării standardelor şi a normelor de calitate. 

Realizarea unui act educațional de calitate depinde de proiectarea, desfășurarea și 

evaluarea continuă a activității didactice. Datoria oricărei instituții din sistemul național de 

învățământ, indiferent de tip, nivel și formă de organizare a activității, este de a asigura 

predarea-învățarea-evaluarea și, acolo unde este cazul, cercetarea de calitate pentru a contribui 

la dezvoltarea personală a elevilor, la bunăstarea societății și la dezvoltarea sa durabilă. 

Politicile și strategiile de asigurare a calității în sistemul național de învățământ din 

România vor fi permanent corelate cu orientările și acțiunile promovate la nivel european și 

mondial. Putem spune că un învățământ de calitate este acela în care instituția și programele de 

studiu demonstrează capacități de realizare, în contexte diverse, a obiectivelor planificate. 

Poate, de asemenea, să satisfacă exigențele și așteptările beneficiarilor interni și externi, dar 

mai ales garantează realizarea standardelor și normelor de calitate. 

Calitatea serviciilor educaţionale oferite este o prioritate fundamentală pentru Școala 

Gimnazială Centrală, Municipiul Câmpina. 
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3.2. Fundamentarea noului PDI pe rezultatele proiectului anterior 

 

Raportându-ne la contextul managerial actual al școlii, este dificil să realizăm o 

radiografie completă și complexă referitor la realizarea țintelor startegice propuse în 

precedentul proiect de dezvoltare instituțională, dar sperăm să reușim să stabilim liniile 

directoare ale noului proiect, în mod corect. 

Țintele strategice din vechiul P.D.I. sunt: 

 

1. Formarea continuă a cadrelor didactice astfel încât să fie capabile să aplice metode activ 

– participative în procesul instructiv – educativ.   

2. Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţelor la examenele naţionale. 

3. Dezvoltarea de proiecte/ parteneriate educaţionale pentru orientare şcolară şi 

profesională a elevilor. 

4. Optimizarea relaţiei şcoală – familie – comunitate prin activităţi extracurriculare. 

Toate țintele au fost atinse prin diverse activități desfășurate la nivelul școlii, urmare a 

participării cadrelor didactice la cursuri de formare organizate de instituții abilitate, prin 

activitățile organizate la nivelul claselor/școlii ca urmare a implicării în proiecte/parteneriate cu 

o tematică diversă.  

În următorii ani ne propunem ca Şcoala Gimnazială Centrală, Municipiul Câmpina să 

asigurare un învăţământ deschis, flexibil, capabil să formeze competenţe cheie, să ofere 

copiilor şanse egale printr-o educaţie de înaltă calitate într-un mediu stimulator, modern. Şcoala 

Gimnazială Centrală îşi propune să dezvolte o strânsă  colaborare şcoală- familie-comunitate  

care va contribui la îmbunătățirea bunăstării elevilor și la înlăturarea oricărei bariere în calea 

învățării, sănătății și fericirii copiilor/elevilor unităţii şcolare.  

Dorim ca şcoala să se bazeze pe cele mai noi concepte ale educaţiei specifice secolului 

XXI:          

 Cooperarea- prin care copiii învaţă în echipe de 2-4 elevi, având roluri sociale şi 

cognitive, cooperează pentru a atinge obiectivul comun şi, devin astfel, adevăraţi team 

players. Obiectivul comun reprezentând suma eforturilor, talentelor şi deprinderilor 

fiecărui membru al grupului, fiecare dintre actorii actului educaţional având mai multă 

valoare. 

 Gândirea critică- care oferă elevilor posibilitatea să filtreze, selecteze şi să sintetizeze 

informaţia găsită în media într-o formă care are sens pentru ei şi care poate fi aplicată în 

viaţa de zi cu zi. 

 Creativitatea- care ajută o persoană să creeze ceva nou sau într-un mod nou folosind 

informaţiile deja achiziţionate. A fi creativ nu înseamna numai să fii artist în orele de 

arte vizuale, educaţie muzicală, ci şi a găsi idei noi pentru rezolvarea unei probleme 

individuale sau colective: educaţie socială, educaţia ecologică, etc. 

 Comunicarea- abilitatea de a prezenta informaţia într-un mod clar şi precis fiind bazată 

pe ascultare activă. Are diferite scopuri: a informa, a convinge, a motiva şi a instrui. Un 

elev care comunică eficient este un elev pregătit pentru viaţă. 

 Cultura/Cetăţenia- Este bine ca elevul sa fie constient de tot ceea ce îl înconjoară. 

Cetăţenia şi cultura sunt în egală măsură importante pentru formarea lui în vederea 

dezvoltării competenţei interculturale şi civice. 
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 Educarea caracterului-Conectivitatea- conexiunea socială îmbinată cu tehnologia şi 

capacitatea elevilor de a deveni cetăţeni responsabili şi activi sunt alte deziderate ale 

şcolii secolului al-XXI-lea. 

În noul plan de dezvoltare instituţională vom acţiona având în vedere următoarele 

probleme: 

 - fundamentarea şi realizarea ofertei educaţionale în concordanţă cu cerinţele pieţei 

educaţionale din România, dar şi din Uniunea Europeană; 

-  creşterea continuă a calităţii serviciilor educaţionale ale unităţii de învăţământ, 

asigurarea condiţiilor optime de siguranţă a elevilor şi personalului unităţii şcolare prin 

obţinerea avizului şi autorizaţiei PSI-ISU de funcţionare;  

- perfecţionarea profesională a resurselor umane în concordanţă cu exigenţele 

învăţământului european; 

- orientarea şi consilierea elevilor, asistenţă acordată părinţilor în vederea accesului 

elevilor la o formă de învăţământ superioară, conform cu profilul educaţional al elevului, astfel 

încât acesta să se bucure de succes şcolar, putând astfel să-şi construiască, pas cu pas, cariera 

mult dorită; 

- îmbunătăţirea modalităţilor de acțiune în cazul elevilor cu cerinţe educaţionale 

speciale și a celor care provin din medii defavorizate; 

- modernizarea infrastructurii şi a bazei materiale a unităţii de învăţământ; 

- comunicarea cu partenerii educaţionali şi implicarea directă în creşterea calităţii la 

nivelul unităţii şcolare sau pe plan local; 

- implementarea de măsuri pentru dezvoltarea unui management al calităţii la nivelul 

instituţiei. 

Noile ținte și obiective ale PDI-ului, impun adaptarea viziunii și misiunii școlii la noile 

condiții locale și naționale în care funcționează școala. 
 

4. Diagnoza mediului extern şi intern 

4.1. Elemente de identificare a şcolii 

 

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Centrală, Municipiul Câmpina 

Adresa unităţii: Str. Calea Doftanei, nr.13, Câmpina, Jud. Prahova, cod poştal 105600 

Tel/ fax: 0244337171 

E-mail: scoala_centralacampina@yahoo.com 

Tipul şcolii: Şcoală Gimnazială, cursuri de zi 

 Programul şcolii: 8.00 – 14.00 

 Limba de predare: limba română 

Coordonate geografice: 

Municipiul Câmpina este situat în zona colinară din nordul Munteniei, la circa 1 km de 

confluenţa râului Prahova cu râul  Doftana şi este considerat ca o adevărată poartă de intrare a 

Văii Prahovei. Este înconjurat de trei râuri: la nord râul Câmpiniţa, la est râul Doftana, iar la 

vest râul Prahova, care au reuşit să modeleze terasa Câmpinei, transformând-o într-o platformă 

de formă triunghiulară, cu pante mai dulci sau mai abrupte. 

mailto:scoala_centralacampina@yahoo.com
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Terasa Câmpinei, modelată cu mii şi mii de ani în urmă, are avantajul că este 

înconjurată de o serie de dealuri, despre care putem spune că au transformat-o într-o depresiune 

ferită de vânturile puternice care bat nestingherite în zona de câmpie. 

Coroana de dealuri ce protejează oraşul, este îmbrăcată cu păduri de foioase şi păşuni, 

care-i conferă un pitoresc deosebit, asigurând totodată localităţii un climat favorabil. 

Azi, Câmpina este cel de-al doilea oraş, atât ca număr de locuitori, cât şi ca pondere 

economică din judeţul Prahova, un puternic centru al industriei şi ştiinţei, al înnoirilor în toate 

domeniile vieţii. Şcoala este situată central, fiind înconjurată de majoritatea obiectivelor 

administrative, culturale şi comerciale ale oraşului. 

 

4.2. Istoricul şcolii 

 

În peisajul învăţământului câmpinean, Şcoala Gimnazială Centrală, a fost a doua ca apariţie 

şi funcţionare din oraş, înfiinţarea ei făcându-se la cererea comunităţii prin Ordinul Ministrului 

Instrucţiunii Publice, nr.67763/1 septembrie 1914, cu numele de Şcoala primară urbană de fete 

nr.2. 

Din anul înfiinţării, şcoala a funcţionat în localul Şcolii nr. 2 de băieţi, iar din 1916 până în 

1918 ea se mută într-un local mai spaţios, al Şcolii nr.1. În perioada ocupaţiei germane, 1916-

1918, datorită războiului şi vicisitudinilor prin care trecea întreaga ţară, şcoala îşi întrerupe 

activitatea. 

În 1919 cursurile şcolii se redeschid, dar într-un nou local, o clădire proprietate a unei 

societăţi engleze de petrol, datând de la sfârşitul secolului al XIX-lea. 

Din anul 1920-1921, Comitetul Şcolar Central Câmpina, cumpără clădirea ce intră în 

patrimoniul Ministerului Instrucţiunii Publice şi şcoala va funcţiona în această clădire până la 

data de 02.02.2002, când parţial a fost demolată şi a fost începută construirea noului local de 

şcoală. 

Referitor la vechiul local, din cauza marii solicitări a comunităţii locale, construcţiei iniţiale 

i s-au adus completări, eşalonate în timp, cele mai multe pe cheltuiala părinţilor şi Rezidenţei 

ţinutului Bucegi. 

Aspectele negative datorate celor două războaie mondiale, ca şi a celor două mari 

cutremure de pământ din 1940 şi 1977 şi-au pus amprenta asupra solidităţii clădirii şcolii, care 

nu a beneficiat de reparaţii capitale, rezistând asemeni unui martor tăcut scurgerii agitatului 

veac XX, dar în acelaşi timp, reprezentând un real pericol pentru viaţa elevilor. 

Toate aceste greutăţi nu a împiedicat misiunea şcolii, în condiţiile în care până astăzi elita 

populaţiei şcolare din oraş îşi leagă numele de Şcola nr.2 (actuala Şcoală Gimnazială Centrală, 

Câmpina). 

      În această şcoală, în care nu se admite rabatul de la calitatea actului educativ şi de la 

standardele înalte de performanţă la nivelul învăţării, au predat dascăli de referinţă din 

învăţământul prahovean ce au format tineri cu comptenţe intelectuale, cu atitudini şi 

comportamente strict necesare într-o societate aflată într-o permanentă metamorfoză. 

 

4.3. Analiza informaţiilor de tip cantitativ şi calitativ 

4.3.1. Baza materială a şcolii 

 

Construcţia şcolii constă dintr-un corp de clădire (subsol-demisol-parter-etajI-etaj II), 

fiind una dintre cele mai moderne clădiri destinate procesului de învăţământ primar şi 
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gimnazial, clădire nouă data în folosinţă în septembrie 2007. Terenul aparţinător unităţii şcolare 

este în suprafaţă de 5275 mp. Suprafaţa construită este de 1981 mp, iar suprafaţa desfăşurată de 

6483 mp.  

Numărul şi destinaţia încăperilor:  

Subsol 1 sală de sport; 2 spaţii de depozitare a materialului sportiv 

Demisol 

4 vestiare; 4 grupuri sanitare; 1 depozit material sportiv; 1 arhivă; 1 

punct sanitar; 1 cameră hidrofor; 1 centrală termică; 2 adăposturi 

apărare civilă; 1 amfiteatru; 2 grupuri sanitare. 

Parter 

1 curte interioară; 7 săli de clasă; 1 cancelarie; 1 secretariat; 1 

bibliotecă; 1 cameră destinată programului Lapte şi corn; 4 grupuri 

sanitare. 

Etaj I 
8 săli de clasă; 1 laborator fizică; 1 laborator biologie; 1 contabilitate; 

1 birou director; 2 grupuri sanitare. 

Etaj II 
8 săli de clasă; 1 laborator informatică; 1 laborator chimie; 1 depozit 

material didactic; 2 grupuri sanitare. 

Toate spaţiile destinate procesului de învăţământ sunt dotate cu mobilier modular, internet, 

videoproiectoare şi copiatoare. Şcoala dispune de un sistem/circuit de televiziune intern şi 

extern, pentru supravegherea permanentă a activităţii. În interior funcţionează o staţie de 

amplificare pentru anunţuri de interes general şi pentru petrecerea pauzelor într-un ambient 

plăcut. 

 

 

 

4.3.2. Resursa umană a şcolii 

Efective elevi în anul şcolar 2018-2019 

  
          

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
CENTRALĂ,  

MUNICIPIUL CÂMPINA 

PERSONALUL 
ŞCOLII: 

 42,90 norme 

DIDACTIC: 
34,65 

DIDACTIC 
AUXILIAR: 

2,25 

NEDIDACTIC: 

6 

EFECTIVE 
ŞCOLARE: 24clase/ 

628 elevi 

PRIMAR: 
347 

GIMNAZIAL:
281 
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         Învățământ primar 

 CLASA NUMĂR ELEVI 

 Clasa pregătitoare 53  

 Clasa I 79  

 Clasa a II-a 83  

 Clasa a III-a 42  

 Clasa a IV-a 90  

 TOTAL 347  

          Învățământ gimnazial 
  

 CLASA NUMĂR ELEVI  

 Clasa a V-a 54  

 Clasa a VI-a 65  

 Clasa a VII-a 88  

 Clasa a VIII-a 74  

 TOTAL 281  

 

Norme personal: 

An şcolar Total norme Didactic  Didactic auxiliar Nedidactic 

2016-2017 42.28 34.53 1.75 6 

2017-2018 43.73 35.48 2,25 6 

2018-2019  42.90 34.65 2,25 6 

     

            Date privind personalul în anul şcolar 2018-2019: 

Personal 
Nivel studii Gradul didactic Număr posturi din care: 

S SSD M I II DEF DEB Total Ocupate Cumul PCO 

Didactic 26 1 1 20 3 4 1 35.48 30.88 0 4.6 

Didactic auxiliar 1 1 - - - - - 2.25 2.00 0.25 - 

Nedidactic - - 6 - - - - 6.00 6.00 0 0 

TOTAL: 27 2 7 20 3 4 1 43.73 38.88 0.25 4.6 

 

 Personal didactic auxiliar și nedidactic 

Personal didactic auxiliar 

Total posturi      Secretar 
Administrator 

financiar 
Informatician Bibliotecar 

           2,25             1 1 0              0,25 

Personal nedidactic 

Total posturi Îngrijitor             Muncitor          Paznic 

6 4                  1                     1 

 

4.3.3. Resurse informaţionale: 

 Fond carte 6809 volume 

 Colecţia de periodice 
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 Internet 

 

4.3.4. Finanţarea este asigurată din: 

 bugetul naţional pe baza costurilor standard per elev; 

 bugetul local, prin Consiliul Local; 

 venituri extrabugetare din închirieri de spaţii, sponsorizări, donaţii ; 

 

4.3.5.  Indicatori de evaluare a performanţei şcolare: 

În anul şcolar 2017-2018, s-au înregistrat următoarele aspecte: 

 

4.3.5.1. Efectivele şcolare în anul şcolar 2017-2018: 

 

Nivel de 

învăţământ 

Elevi înscrişi la 

început de an 

Elevi existenţi la 

sfârşit de an 

Elevi 

promovaţi 

Elevi 

repetenţi 

Primar 348 346 343 3 

Gimnaziu 316 316 314 2 

Total: 664 662 657 5 

 

 

  

346 

316 

662 

Efectivele de elevi în anul şcolar 

 2017-2018 

Primar 

Gimnaziu 

Total: 
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4.3.5.2. Procent de promovare pe cicluri 

Învăţământ primar:                

 

An 
școlar 

 

Elevi 
înscrişi 

la 
început 
de an 

Elevi 
rămaşi 
la sf. 

an 

Nr. elevi 
promovaţi 

Corigenţi Repetenţi Nr. de elevi 
cu situația 

şcolară 
neîcheiată 

Procent 
de 

promovare 

şcoală judeţ 

2016-
2017 

338 334 334 - - - 100% - 

2017-
2018 

348 346 343 3 3 - 99,13% 97.95% 

 

 

Învăţământ gimnazial: 

An 
școlar 

Elevi 
înscrişi 

la 
început 
de an 

Elevi 
rămaşi 
la sf. 

an 

Nr. elevi 
promovaţi 

Corigenţi Repetenţi Nr. de elevi 
cu situația 
neîcheiată 

Procent 
de 

promovare 

şcoală judeţ 

2016-
2017 

310 311 308 - - - 99.03% - 

2017-
2018 

316 316 314 2 2 - 99.36% 95.44% 

 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

Elevi înscrişi la 

început de an 

Elevi existenţi la 

sfârşit de an 

Elevi promovaţi Elevi repetenţi 

348 346 343 

3 

316 316 314 

2 

664 662 657 

5 

Primar 

Gimnaziu 

Total: 
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Situația pe tranșe de medii pe cicluri de învățământ  

An școlar 2017-2018 

 

An 
şcolar 

Ciclu de 
învățământ 

Total 
înscriși 

Total 
rămași 

Total 
promovați/ 
% 
promovabilitate 

Promovați pe medii 

5-
5.99 

6-
6.99 

7-
7.99 

8-
8.99 

9-10 

Suficient/S Bine/B FB 

2016-
2017 

Ciclul primar 338 334 334/ 100% 5 8 18 23 280 

Ciclul 
gimnazial 

310 311 308/ 99.03% - - 28 88 191 

2017-
2018 

Ciclul primar 348 346 343/ 99,13% 2 9 8 29 295 

Ciclul 
gimnazial 

316 316 314/ 99.36% - 2 34 75 203 
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Promovabilitate pe tranşe de medii 

Ciclul primar 
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4.3.5.3. Starea disciplinară a elevilor. Absenteism.  

 
Din totatul celor 664 elevi înscrişi,  649 au primit media FB (ciclul primar)/10 la purtare 

(ciclul gimnazial), iar 14  dintre elevi au avut media  scazută la purtare din cauza absenţelor 

 

An şcolar 
Ciclu de 

învățământ 
10 7-9.99 <7 

Note scăzute pentru: 

absenţe alte motive 

2017-
2018 

Ciclul primar 346 - - - - 

Ciclul 
gimnazial 

303 14 - 
14 - 

 

 

Date statistice absenţe an şcolar 2017-2018 : 

 

An şcolar  Ciclu de 
învățământ 

TOTAL 
ABSENŢE 

ABSENŢE 
MOTIVATE 

ABSENŢE 
NEMOTIVATE 

2016-2017 

Ciclul primar 2537 2256 281 

Ciclul gimnazial 8434 6997 1437 

Total 10971 9253/84.34% 1718/15.65% 

2017-2018 

Ciclul primar 3841 3379 462 

Ciclul gimnazial 8186 7290 896 

Total 11977 10669/89.07% 1358/11.33% 

 

 

93.00% 

94.00% 

95.00% 

96.00% 

97.00% 

98.00% 

99.00% 

100.00% 

% promovabilitate şcoală % promovabilitate judeţ 

99.13% 

97.95% 

99.36% 

95.44% 

Promovabilitate an şcolar 2017-2018 

Ciclul primar 

Ciclul gimnazial 
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            Date statistice absenţe an şcolar 2017-2018 pe clase: 

 

CLASA TOTAL 
ABSENŢE 

ABSENŢE 
MOTIVATE 

CLASA TOTAL 
ABSENŢE 

ABSENŢE 
MOTIVATE 

CPA 637 630 VA 399 335 

CPB 925 654 VB 334 260 

CPC 208 108 VC 260 200 

IA 185 185 VIA 805 805 

IB 112 112 VIB 272 197 

IC 3 3 VIC 397 397 

IIA 225 225 VIIA 831 811 

IIB 243 193 VIIB 735 608 

IIIA 267 267 VIIC 1285 1000 

IIIB 136 120 VIIIA 991 800 

IIIC 123 118 VIIIB 828 828 

IVA 294 294 VIIIC 1049 1049 

IVB 483 470    

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

primar gimnaziu primar gimnaziu 

2016-2017 2017-2018 

2537 

8434 

3841 

8186 

2256 

6997 

3379 

7290 

281 

1437 

462 
896 

Situaţia absenţelor pe cicluri de învăţământ 

TOTAL ABSENŢE ABSENŢE MOTIVATE ABSENŢE NEMOTIVATE 
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4.3.5.4. Examene naționale 2017-2018 

Evaluarea Națională la clasele II, IV, VI 

  

 
 

 

 

ABSENŢE MOTIVATE ABSENŢE NEMOTIVATE 

84.34% 

15.65% 

89.07% 

11.33% 

Situaţia absenţelor pe ani şcolari 

2016-2017 2017-2018 
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RĂSPUNS 

CORECT 

83.98% 

RĂSPUNS 

PARŢIAL 

CORECT 

7.86% 

RĂSPUNS 

INCORECT 

10.24% 

RĂSPUNS LIPSĂ 

0.91% 

EVALUARE NAŢIONALĂ II-2018 

RĂSPUNS 

CORECT 

84.02% 

RĂSPUNS 

PARŢIAL 

CORECT 

6.18% 

RĂSPUNS 

INCORECT 

8.32% 
RĂSPUNS LIPSĂ 

0.55% 

EVALUARE NAŢIONALĂ IV-2018 
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Evaluarea Naţională clasa a VIII-a-2018 

 
În anul şcolar 2017-2018 au fost înscrişi la clasa a- VIII-a un număr de 87 de elevi. Un 

elev a fost declarat corigent în iunie 2018, un elev s-a transferat în cursul anului şcolar în alt 

judeţ, un elev cu CES. La examenul de EN 8- 2018 s-au înscris un număr de 85 de candidaţi. 

Elevul cu CES a fost absent.  

Examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, sesiunea iunie  

2018, s-a desfășurat la  Centrul de examen: ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, 

CÂMPINA .  

Cazuri speciale: 

Nu au existat cazuri speciale.  

Contestatii  

 

An şcolar Elevi prezenţi 
EN VIII 

DISCIPLINA TOTAL: 

Limba si literatura română Matematică 

2016-2017 56 2 3,57% 4 7,14% 6 10,71% 

2017-2018 84 6 7,14% 5 5,95% 11 13,09% 

PUNCTAJ TOTAL  

66.78% 

PUNCTAJ 

PARŢIAL  17.44% 

PUNCTAJ ZERO  

15.76% 

EVALUARE NAŢIONALĂ VI-2018 

An 
şcolar 

Disciplina Nr. elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

<5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 % 
Promo 

vabilitate 
2016-
2017 

Limba română 56 56 1 1 4 6 12 30 2 55 

Procent (%) - 100% 1,8% 1,8% 7,15% 10,71% 21,42% 53,57% 3,6% 98.21% 
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I 

NOTE OBŢINUTE 

SITUAŢIA REZULTATELOR OBŢINUTE DE 

ELEVI LA  

EVALUAREA NAŢIONALĂ VIII-2018 

Limba şi literatura română 

Matematică 

Media generală EN VIII-2018 

2017-
2018 

Limba română 85 84 0 4 5 10 22 34 9 84 

Procent (%) - 98,82% 0% 4.76% 5.95% 11.90% 26.19% 40.47% 10.71% 100% 

2016-
2017 

Matematică 56 56 5 4 12 4 12 16 3 51 

Procent (%) - 100% 8,9% 7,15% 21,42% 7,15% 21,42% 28,57% 5,36% 91.07% 

2017-
2018 

Matematică 85 84 9 16 14 14 14 16 1 75 

Procent (%) - 98,82% 9.52% 19.04% 16.66% 16.66% 16.66% 19.04% 1.19% 89.28% 

2016-
2017 

Media 
evaluare 

56 56 2 3 6 10 14 21 - 54 

Procent (%) - 100% 3,6% 5,36% 10,71% 17,85% 25% 37,5% - 96.42% 

2017-
2018 

Media 
evaluare 

85 84 4 5 13 21 14 27 0 80 

Procent (%) - 98,82% 4.76% 5.95% 15.47% 25% 16.66% 32.14% 0% 95.23% 
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4.3.5.5. Admitere 2018-2019: 

NR.CRT. INDICATORI NUMĂR 

ELEVI 

1.  ELEVI ÎNSCRIŞI CLASA VIII 87 

2.  ELEVI TRANSFERAŢI ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018 ÎN ALT 

JUDEŢ 

1 

DIN ALT 

JUDEŢ 

- 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

NOTE ≤5 NOTE ≥5 

4.76% 

95.23% 

13.31% 

86.68% 

EVALUARE NAŢIONALĂ VIII-2018 

ŞCOALĂ 

JUDEŢ 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

LIMBA ROMÂNĂ MATEMATICĂ EN 

NOTE DE 10 

10.71% 

1.19% 
0% 

2.42% 
1.42% 

0.28% 

NOTE DE 10 EN VIII-2018 

ŞCOALĂ 

JUDEŢ 
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3.  ELEVI CORIGENŢI 1 

4.  ELEVI REPETENŢI - 

5.  ELEVI SITUAŢIE ŞCOLARĂ NEÎNCHEIATĂ - 

6.  TOTAL ELEVI CLASA VIII PROMOVAŢI,  IUNIE 2017-2018 85 

7.  ELEVI CES 1 

8.  ELEVI CES PARTICIPANŢI LA EN - 

9.  TOTAL ELEVI PARTICIPANŢI LA EN 2018 84 

10.  ELEVI ÎNSCRIŞI ÎN ÎNV. PROFESIONAL PARTICIPANŢI LA EN 1 

11.  ELEVI ÎNSCRIŞI ÎN ÎNV. VOCAŢIONAL ÎN JUDEŢ - 

ÎN ALT 

JUDEŢ 
1 

12.  ELEVI ÎNSCRIŞI ÎNV. MILITAR 2 

13.  ELEVI -OPŢIUNI ÎN JUDEŢ 78 

14.  ELEVI -OPŢIUNI ÎN ALT JUDEŢ 2 

15.  ELEVI PARTICIPANŢI LA ADMITERE 2018-2019, ETAPA I 84 

16.  ELEVI PARTICIPANŢI LA ADMITERE LICEU 2018-2019 ÎN JUDEŢ 78 

ELEVI PARTICIPANŢI LA ADMITERE LICEU 2018-2019 ÎN ALT 

JUDEŢ 
2 

17.  ELEVI PARTICIPANŢI LA ADMITERE ÎNV. 

PROFESIONAL/DUAL 2018-2019 

ÎN JUDEŢ - 

ELEVI PARTICIPANŢI LA ADMITERE ÎNV. 

PROFESIONAL/DUAL 2018-2019 

ÎN ALT 

JUDEŢ 
1 

18.  ELEVI PARTICIPANŢI LA ADMITERE 2018-2019, ETAPA I 84 

19.  ELEVI PARTICIPANŢI LA ADMITERE 2018-2019, ETAPA II 2 

20.  ELEVI PARTICIPANŢI LA ADMITERE LICEU 2018-2019, ETAPA II 2 

21.  TOTAL ELEVI PARTICIPANŢI LA ADMITERE 2018-2019 86 
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4.3.5.6. Olimpiade şi concursuri şcolare 2017-2018 

 

 
 

      4.4. Analiza S.W.O.T. 

 

0 

100 
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600 

700 

TOTAL 

ELEVI  

TOTAL 

PREMII 

I II III M PS 

314 

37 

3 5 9 16 
4 

343 

390 

151 

92 
75 72 

657 

427 

154 

97 84 88 

4 

Olimpiade şi concursuri şcolare 2017-2018  

GIMNAZIU 

PRIMAR 

TOTAL:  

CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Pentru fiecare nivel de şcolarizare scoală este 

organizat conform legislaţiei în vigoare: planuri 

cadru, programe pentru CDS-uri aprobate, 

elaborate la sugestia elevilor şi părinţilor; 

Curriculumul pus la dispoziţia elevilor le oferă 

şanse egale pentru pregătirea evaluării naţionale; 

Participare elevilor şi profesorilor la concursurile 

şcolare, la cursurile de excelenţă din Centrul 

Judeţean de Excelenţă Prahova. 

Reticenta cadrelor didactice în a promova 

CDS-uri cu continuţuri noi, transdisciplinare;  

Rezistenta elevilor şi părinţilor la utilizarea  

unor culegeri, auxiliare;  

Programe şcolare foarte încarcate la unele 

materii; 

Realizare insuficientă a cerinţelor practic-

aplicative cuprinse în programele şcolare la 

unele discipline de învăţământ, lipsa utilizării 

laboratoarelor la unele discipline cu caracter 

aplicativ din cauza lipsei spaţiului sau a lipsei 

dotării bazei materiale. 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI  

Legislaţia ce permite adaptarea programelor 

şcolare prin CDS-uri la nevoile elevilor, 

înfiinţarea de clase cu profil intensiv limbă 

străină; 

Oferta educaţională a altor gimnazii şi 

colegii; 

Multitudinea manualelor alternative. 

RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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Personal didactic cu o bună pregatire metodico-

ştiinţifică demonstrată prin obţinerea de grade 

didactice şi schimburi de experienţă organizate 

în şcoala noastră; 

O bună colaborare a cadrelor didactice cu ISJPH, 

CCDPH, metodişti, responsabili de cerc;  

Profesori cu nivel ridicat al competenţelor 

metodico-ştiinţifice şi experienţă îndelungată la 

catedră;  

Media de admitere la EN8 este ridicată, element 

de tradiţie pentru unitatea de învăţământ; 

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic 

calificat; 

Inexistenţa abandonului şcolar; 

Preocupare constantă a personalului didactic 

pentru propria perfecţionare prin forme şi 

modalităţi diverse;  

Relaţiile interpersonale (profesor-elev, profesor- 

părinti, profesor-profesor, personal auxiliar şi 

nedidactic-elev etc) favorizează crearea unui 

climat educaţional deschis, stimulativ; 

Părinţi implicaţi în susţinerea demersurilor 

educative ale elevilor, activ-participativi la 

activităţile unităţii de învăţământ. 

Inexistenţa în unitate a personalului medical, 

a consilierului şcolar şi/sau a unui 

psihopedagog;  

Număr insuficient persoane raportat la 

numărul de elevi şi suprafaţă a personalului 

de curăţenie; 

Unele cadre didactice nu folosesc mijloacele 

şi echipamentele din dotarea şcolii eficient;  

Colectarea deficitară a documentelor şcolare 

la nivelul cadrelor didactice/comisiilor; 

Toleranţa faţă de actele de indisciplină şi 

nerespectarea normelor de comportament 

civilizat al elevilor; 

Unii părinţi exageraţi privind pretenţiile şi 

aşteptările rezultatelor derulării actului 

educaţional sau cu aşteptări în educaţia 

copiilor doar de la şcoală, într-un context 

actual social delicat (părinţi solicitaţi la 

serviciu timp îndelungat, părinţi plecaţi în 

străinătate, familii dezorganizate). 
 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI  

Oferta mare şi diversificată a cursurilor de 

formare profesională de perfecţionare; 

Parteneriate cu ONG-uri cu activitate în 

domeniul educativ şi artistic; 

Facilităţi acordate de stat pentru copiii 

proveniţi din familii defavorizate şi acordarea 

de burse pentru a stimula performanţa; 

Existenţa unor schimburi de bune practici între 

şcoli; 

Promovarea în massmedia a exemplelor de bună 

practică. 

 

Asigurarea egalităţii de şanse privind 

participarea elevilor la actul educaţional;  

Lipsa de stabilitate pe anumite posturi 

didactice;  

Scăderea  populaţiei  şcolare  datorită  

scăderii nivelului demografic în localitate, 

migrării  în străinătate a părinţilor, 

instabilitatea mediului familial; 

Denigrarea participanţilor la procesul 

educaţional în mass-media. 

RESURSE MATERIALE/FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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Politica managerială bazată pe o colaborare 

fructuoasă cu Primăria, CL, Asociaţia de părinţi 

a unităţii şcolare;  

Majoritatea spaţiilor şcolare modernizate dispun 

de bază materială şi mijloace de învăţământ 

performante şi moderne; 

Biblioteca este dotată cu un număr mare de 

volume;  

Existenţa cabinetului de informatică dotat cu 

calculatoare conectate la internet; 

Bază sportivă modernă; 

Existenţa unei săli de festivităţi moderne. 

 

  

Neigienizarea spaţiilor şcolare de la darea în 

folosinţă a actualei clădiri; 

Lipsa dotării materiale a laboratorului de 

biologie;  

Reţeaua de internet ineficientă; 

Neactualizarea unor contracte de furnizare 

servicii la cerinţele actuale şi necesităţile 

personalului unităţii şcolare;  

Uzura mijloacelor de învăţământ; 

Scăderea utilizării eficiente a  cabinetelor şi 

laboratoarelor în contextul învăţământului 

într-un singur schimb;  

Resurse financiare insuficiente de la 

autoritatile locale; 

Lipsa autorizaţiei ISU. 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI  

Sponsorizări oferite de către părinţi sau prin 
Asociaţia Părinţilor; 
Identificarea de noi resurse extrabugetare; 

Existenţa  unor  programe  de  ajutorare  

financiară pentru elevi; 

Descentralizare şi autonomie instituţională; 

Disponibilitatea Primăriei şi Consiliului Local 

pentru implicarea în finanţarea nevoilor imediate 

ale şcolii. 

Ritmul accelerat al schimbărilor 

tehnologice, care conduce la uzura morală 

a unor echipamente (calculatoare şi 

softuri); 

Instabilitatea la nivel social şi economic, 

care afectează şi instituţiile posibil partenere; 

Instabilitatea economică naţională şi 

mondială;  

Salariile nemotivante pentru angajaţii 

sistemului de învăţământ.  
 

RELAŢIA CU COMUNITATEA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Existenţa protocoalelor de colaborare cu institutii 

din învăţământul liceal, institutii culturale             

(teatre), ONG-uri, comunitate educaţională 

(grădiniţe);  

Antrenarea şi participarea activă  a părinţilor la 

viaţa şcolară: şedinţe, consultări, etc;  

Sprijinul comunităţii locale în dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale;  

Derularea unor proiecte internationale de tip 

Erasmus, în care sunt antrenate cadrele didactice 

şi elevii;  

Existenţa şi functionarea Asociatiei Părinţilor.  
 

Reticenţa unor părinţi la modul de organizare 

a actului educaţional, acuzaţii, lipsa soluţiilor 

în rezolvarea problemelor; 

Colaborare ineficientă cu unele instituţii 

educaţionale, parteneri economici, etc 

Nemultumirea unor părinti  de modul în care 

unele cadre didactice relaţioneaza cu elevii 

(limbaj, notare, cerinţe la clasă sau 

extraclasă). 
 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI  

Dezvoltarea de noi parteneriate cu unitati 

similare din tara sau din alte tari membre UE       

(pornind de la experienta parteneriatelor deja 

existente). 

Insuficienta implicare a unor cadre didactice 

şi a unor părinţi în derularea procesului 

educaţional. 
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4.5. Analiza P.E.S.T.(E.L.A.)  

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică 

şi de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social 

intern şi de integrarea în structurile economice şi culturale ale Uniunii Europene. 

Situația economico-socială a localității Câmpina, oferă un model complex pentru 

pregătirea cetățeanului european, ca urmare a integrării în Uniunea europeană. Astfel, ne 

propunem extinderea posibilităților de cunoaștere a elevilor, prin oferirea de modele pozitive, 

prin dezvoltarea parteneriatelor cu școli din județ, țară și din alte țări. 

Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi 

necesitatea de a păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului 

instructiv educativ şi la asigurarea finalităţilor educaţionale. 

Analiza PEST(ELA) indică faptul că mediul extern al Şcolii Gimnaziale Centrale, 

Municipiul Câmpina, se raportează la factori politici, economici, sociali, tehnologici, ecologici, 

legislativi şi artistici, şcoala reprezentând un sistem deschis. Este necesară o radiografie exigentă 

a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica 

oportunităţile pe care trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în scopul 

maximizării rezultatelor. 

 

Politic (P): 

Aşa cum se menţionează şi în P.D.I. contextul politic actual subliniază faptul că ne aflăm 

într-o societate în continuă schimbare, iar şcoala se află în căutarea şi promovarea valorilor reale şi 

este supusă tranziţiei întregului sistem. 

Trebuie menționat faptul că oferta politică a Guvernului României în domeniul educaţiei 

este construită în jurul următoarelor obiective majore: 

- calitatea ridicată a educaţiei şi construirea societăţii bazate pe cunoaştere; 

- acces egal şi sporit la educaţie; 

- descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ; 

- transformarea educaţiei în resursa de bază a modernizării României; 

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

- modernizarea învăţământului din mediul rural; 

- combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală; 

- dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente; 

- informarea partenerilor educaţionali şi a publicului. 

 

Economic (E): 

Elevii unităţii şcolare provin din medii financiare, sociale şi culturale diverse, ceea ce 

creează dificultăţi pentru realizarea coeziunii şi eficienţei educaţionale. Majoritatea familiilor sunt 

preocupate de asigurarea condiţiilor de trai şi de educaţie. Totodată aceste familii sunt implicate în 

sprijinirea personalului şcolii în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor didactice şcolare şi 

extraşcolare de succes.  

Rata ridicată a şomajului are efecte negative implicit asupra procesului instructiv-educativ 

datorită condiţiilor grele de viaţă şi de studiu pentru elevii care provin din familiile cu părinţi şomeri 

şi apare astfel diminuarea motivaţiei pentru învăţătură a elevilor. Un număr destul de mare de elevi 

ai şcolii au părinţii plecaţi în străinătate în căutarea unor locuri de muncă, aceştia rămânând acasă, 

în grija bunicilor sau rudelor. Distanţa fizică dintre membrii familiilor,  au contribuit la dezbinarea 

unor familii. 
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Se constată cu o rată scăzută reîntoarcearea la studii în unitatea şcolară a unor elevi care au 

plecat în străinătate, datorită migraţiei părinţilor după locul de muncă.  

Alinierea la standardele U.E. şi în domeniul educaţiei presupune implementarea noii legi a 

educaţiei şi promovarea învăţământului obligatoriu românesc. S-a putut constata migrarea cadrelor 

didactice către alte profesii şi/sau învăţământul particular datorită salarii neatractive din sistemul 

bugetar. 

 

Social (S): 

Elevii şcolii provin în cea mai mare parte din Municipiul Câmpina, dar şi din împrejurimile 

orașului (aproximativ 30% din efectivul total de elevi), din medii sociale diverse, cu o stare 

materială diferită şi din familii cu nivele de şcolarizare diferite. Majoritatea elevilor sunt de 

naţionalitate română, de religie ortodoxă, dar și alte culte. Şcoala şi-a propus să asigure şanse egale 

la educaţie pentru toţi elevii. 

Trebuie accentuate însă şi următoarele aspecte: 

- interesul crescut al multor părinţi pentru o educaţie de calitate, în care copilul să fie valorizat, 

încurajat şi tratat conform aptitudinilor personale; 

- importanţa orientării timpurii spre descoperirea aptitudinilor speciale ale copilului; 

- tratarea individuală a elevilor, bazată pe analiza constantă a nivelului cunoştinţelor, deprinderilor 

şi abilităţilor formate, întâmpinând şi eliminând eventualele bariere provocate de cunoştinţe 

insuficiente sau deprinderi slab/inadecvat formate; 

- implicarea redusă a unor părinţi în rezolvarea unor sarcini legate de activitatea şcolară a copiilor şi 

de pregătire zilnică pentru şcoală, datorită unui program de muncă supraîncărcat; 

- o experienţă redusă a părinţilor în privinţa orientării şcolare şi a susţinerii demersului didactic, 

apelarea la oferta propusă de alte instituţii de învăţământ; 

- rata în creştere a familiilor aflate în situaţii de divorţ, fapt ce implică găsirea unui “partener” de 

educaţie onorant pentru copil, eventual, includerea copilului în activităţi de tip after-school. 

În contextul actual, piaţa muncii se modifică extrem de rapid şi are nevoie de personal 

calificat în cât mai multe domenii de activitate. Pornind de la acest argument, Şcoala Gimnazială 

Centrală, Municipiul Câmpina, urmărește să ofere elevilor o educaţie de calitate, care să contribuie 

favorabil la buna inserţie profesională de mai târziu, prin procesul de predare-învăţare-evaluare 

elevii dobândind competenţe profesionale şi abilităţi care să le poată dezvolta personalitatea. 

Cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii didactice pentru a răspunde stilurilor de 

învăţare individuale, abilităţilor, culturii şi motivării fiecărui elev. Este important ca fiecare copil să 

fie bine orientat în ceea ce priveşte traiectoria şcolară şi profesională, depistându-se de timpuriu 

aptitudinile pentru un anume domeniu de activitate. 

 

Tehnologic (T): 

Şcoala Gimnazială Centrală, Municipiul Câmpina, îşi propune să contribuie activ la propria 

sa dezvoltare, atât în ceea ce priveşte crearea de condiţii optime de studiu pentru elevi şi cadre 

didactice, asigurând şanse egale elevilor pentru învăţare din punctul de vedere al dotării cu mijloace 

de învăţământ moderne, accesul la informaţie prin cât mai multe surse, respectiv utilizând 

calculatorul, internetul, softul educaţional etc. şi nu în ultimul rând al confortului prin: 

 

- dezvoltarea de parteneriate pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii instructiv-educative şi în mod 

special a activităţilor extracurriculare, dar şi pentru amenajări şi dotări ale şcolii; 

- asigurarea unei oferte de formare continuă a personalului didactic care să asigure implementarea 

noilor metodologii de educare a elevilor. 
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Şcoala pune la dispoziţia elevilor un cabinet de informatică cu calculatoare conectate la 

internet prin cablu şi wi-fi. Şcoala are un site propriu unde sunt postate informaţii despre activităţile 

desfăşurate pe parcursul anului şcolar: http://scoalacentrala.com.    

Biblioteca Şcolii Gimnaziale Centrale, Municipiul Câmpina, răspunde solicitărilor elevilor 

interesați de lectură. Foarte multe dintre activităţile extracurriculare şi, nu numai, se desfăşoară în 

spaţiul destinat bibliotecii şcolare.  

 

Ecologic (E): 

Pe măsura ce tehnologia se perfecţionează, stilul nostru de viaţă se schimbă. Preocupările în 

domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea 

unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens Şcoala Gimnazială Centrală, 

Municipiul Câmpina, a participat la numeroase programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de 

către cadrele didactice sau de către partenerii sociali precum:  

- activităţi specifice  în cadrul Proiectului Naţional „Şcoli prietenoase cu natura” organizat 

în colaborare cu Societatea Ornitologică Română, unitatea deţinând titlul de “Şcoală prietenoasă cu 

natura”; 

- activităţi specifice  în cadrul Proiectului Concurs de Ecologie “Gândeşte verde, gândeşte 

curat” organizat în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova; 

-  activităţi specifice  în cadrul Săptămânii Europene a Mobilităţii; 

- concursuri on-line de identificare specii de animale; 

- activităţi specifice  în cadrul campaniei ,,Baterel si Lumea NON-E”, organizat de  

Asociatia Environ în parteneriat cu Asociaţia Sistemul Naţional de Reciclare a Bateriilor 

(S.N.R.B.), cu sprijinul Ministerului Mediului şi Ministerului Educaţiei Naţionale; 

De asemenea, se derulează programe de îngrijire şi amenajare a spaţiilor verzi, a parcului 

şcolii, de protejare a mediului, colectare a deşeurilor în colaborare cu Primăria Municipiului 

Câmpina, diverse organizaţii non-guvernamentale, asociaţii, etc. 

 

Legislativ (L): 

Cadrul legislativ care reglementează şi coordonează politica instituţională este alcătuit din: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

O.M.E.N.C.Ş. nr. 5079/2016, publicat în M.O. nr. 720/19.09.2016, cu modificările şi 

completările ulterioare;; 

- Legislaţia subsecventă LEN; 

- Ordonanţa de urgenţă O.U.G. 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie aprobată cu 

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

- Metodologii şi calendare ale examenelor naţionale; 

- Ordinul M.Ed.C.T. nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei ministerului privind 

reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

- O.M. 4742/10.06.2016 - Statutul elevului. 

 

Artistic (A): 

Numeroşi elevi ai şcolii sunt membri activi ai Cercurilor de pictură, dans modern, dans 

popular sau participă la cursuri de canto/cursuri pentru un instrument muzical (chitară, pian etc.) la 

Casa de Cultură din Câmpina sau Ploieşti. 

            În unitatea şcolară se desfăşoară următoarele activităţi extracurriculare:  

- cercul de pictură: “Irma- culoarea, pasiunea mea!” colaborare cu Asociaţia Irma Câmpina; 

http://scoalacentrala.com/
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- cercurile de pictură, coregrafie dans modern, coregrafie dans popular, automatizări şi calculatoare 

– colaborare cu Clubul Copiilor Câmpina; 

- activităţi sportive (baschet) – colaborare cu Clubul Sportiv Câmpina; 

- cursuri de limbă engleză- colaborare cu Centrul Cambridge din cadrul Asociaţiei pentru Integrare 

Europeana REPERE. 

              Elevii unităţii şcolare, coordonaţi de doamnele profesoare de la catedra de Limba şi 

literatura română, s-au evidenţiat prin obţinerea a numeroase premii (îndeosebi primele poziţii pe 

podium) în cadrul Festivalul concurs de teatru pentru elevi, organizat la Câmpina de Consiliul Local 

şi Primăria Municipiului Câmpina, Biblioteca Municipală Dr. C.I. Istrati Câmpina şi Casa de 

Cultura “Geo Bogza”, Câmpina. 

 

4.6. Relaţia cu comunitatea  

Sub raport managerial, conducerea şcolii îşi doreşte să practice o conducere flexibilă şi 

stimulativă, democratică, consultativă, bazată pe valori, cum ar fi: încrederea în om, în capacităţile 

sale creative şi de autocontrol. 

Nevoia de racordare a educaţiei la viaţǎ, la cerinţele şi exigenţele societǎţii contemporane 

impune tot mai mult parteneriatul dintre şcoalǎ şi autoritǎţile locale, pǎrinţii elevilor, agenţi 

economici, ISJ Prahova, CCD-ul, fundații, alte instituţii de învǎţǎmânt. 

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

acţiuni comune între cei doi factori. Prin intermediul Comitetelor de pǎrinţi şi al Consiliului 

reprezentativ al pǎrinţilor, şcoala are o bunǎ colaborare şi comunicare cu pǎrinţii, aceştia 

implicându-se în rezolvarea unor probleme legate de baza materialǎ a şcolii, organizarea 

activităţilor şcolare şi extraşcolare, şcolarizarea elevilor şi îmbunǎtǎţirea frecvenţei acestora. 

Cadrele didactice se simt implicate stimulativ în procesul educaţional şi totodată au 

încredere în organizaţie. Trăsăturile dominante ale colectivului sunt: cooperarea, munca în echipă, 

respectul reciproc, ataşamentul faţă de elevi, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare. 

Modul de comunicare între compartimentele instituţiei este asigurat într-un flux continuu. 

Regulamentul Intern (R..I.) şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei (R.O.F.) 

cuprind norme privind activitatea elevilor şi a cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar și 

personalului nedidactic. 

Poliția Municipiului Câmpina, prin structurile subordonate, participǎ activ la organizarea 

unor activitǎţi în parteneriat (derularea unor programe de combatere a delincvenţei juvenile, 

consumului de stupefiante, prevenire a traficului de persoane, educaţie rutieră), precum şi la 

întǎrirea stǎrii de disciplinǎ la nivelul şcolii. 

Consiliul Local şi Primăria au rǎspuns solicitărilor din partea şcolii în vederea asigurării 

fondurilor necesare pentru funcţionarea, întreţinerea şi reparaţiile curente din unitatea şcolară. 

Principala preocupare pe care o au în vedere fiind realizarea demersurilor în vederea obţinerii 

avizului şi autorizaţiei PSI-ISU. 

Parteneriatul cu autoritǎţile locale se bazeazǎ pe reciprocitatea intereselor şi pe sprijin, 

acesta nerezumându-se doar la aspecte financiare. Au fost derulate o serie de activitǎţi educative 

comune cu instituţiile din subordinea municipalităţii (ex. Casa de Cultură “Geo Bogza”, Câmpina, 

Centrul de Informare Turistică, Câmpina, etc), serbări școlare, expoziții, activități din proiectele 

școlii cuprinse în C.A.E.R.I și C.A.E.J, marcarea momentelor istorice și a personalităților din urbe, 

vizionări de spectacole etc. 

 



 

 

37 

 

Prin calitatea educației, prin valoarea colectivului de cadre didactice și a elevilor pe care i-

am pregătit, ne propunem să păstrăm în comunitate renumele bun prin care unitatea şcolară s-a 

evidenţiat de-a lungul timpului. 

 

4.7. Cultura organizaţională 

4.7.1. Valori şi principii cultivate şi promovate în școală 

 Creativitate - să ne explorăm curiozitatea, să rezolvăm probleme, să inventăm, să 

observăm, să depășim obstacole, să rămânem conectaţi adulţii cu elevii, întrucât creativitatea 

sintetizează factori multipli de natură intelectuală, emoțională, atitudinală și motivațională. Acest 

proces este, de fapt, rezultatul funcționării optime a întregii personalități; 

 Integritate- să fim  integri,  cinstiţi, să iubim adevărul,  să rămânem incoruptibili; 

 Performanţa- să obţinem ca răsplată a eforturilor depuse rezultate deosebit de 

valoroase, rezultatele şi succesul elevilor noştri  fiind cea mai bună metodă de promovare în 

societate;  

 Egalitatea de şanse- să tratăm „diversitatea”ca pe o caracteristică a „unităţii”, să 

facilităm accesul la educaţie şi asigurarea participării depline a fiecărei persoane fără deosebire 

de origine etnică, sex, religie, vârstă, dezabilităţi sau orientare sexuală. 

 Perfecţionarea continuă- să ne îmbunătăţim continuu munca pe care o desfăşurăm; 

să fim competenți, etici și implicați; 

 Colaborare şi parteneriat- să facem lucruri mai bune împreună: profesor-elev-

părinte-autorităţi locale-parteneri educaţionali, să cooperăm pentru a construi împreună un 

viitorul! 

 

4.7.2. Calitatea managementului şcolar 

 

Managementul educaţional are în vedere realizarea obiectivelor strategice şi operaţionale ale 

instituţiei şcolare, îndeplinirea misiunii şcolii, expresie a viziunii, ethosului şi culturii 

organizaţionale.  

Funcţia de director a unei unităţi şcolare,  într-un mediu instabil, în care schimbările se 

succed din ce în ce mai rapid, solicită din partea acestuia un profil de  competenţă complex. 

Directorii ar trebui să fie promotorii schimbării  în educaţie, fapt ce reclamă din partea acestora un 

ataşament remarcabil pentru şcoală şi valorile educaţiei. 

Directorul şcolii este profesor titular la catedra de biologie, ocupând funcţia de director din 

martie 2018, prin detaşarea în interesul învăţământului pentru îndeplinirea funcţiei de director cu 

delegaţie. Nu există funcţia de director adjunct. Directorul face parte din Corpul Naţional de Experţi 

în Management Educaţional.  

Deşi, a fost numit de curând în această funcţie are o legătură strânsă cu personalul unităţii 

şcolare, a preluat o echipă gata formată, graţie precedentei direcţiuni, care s-a aflat la conducerea 

şcolii, nu mai puţin de 25 de ani. Este vorba de “echipa” care a menţinut la un nivel ridicat 

prestigiul şcolii şi care ne-a lăsat moştenire actualul local al unităţii şcolare, care atinge cele mai 

înalte standarde în modernism. 

Managementul şcolii este asigurat de către director şi echipa managerială, fiind bazat pe 

normativele în vigoare şi tendinţele actuale ale sistemului educaţional românesc. 
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Relaţionarea eficientă a managerului şcolar în mediul educaţional sau în afara acestuia este 

garantată de dezvoltarea şi capacitatea de a folosi, în rezolvarea problemelor, categorii de 

competenţe diverse, adaptate situaţiilor de rezolvat.  

În domeniul procesului educaţional, următoarele aspecte se bucură de atenţie sporită din 

partea echipei manageriale: 

 munca în echipă pentru proiectarea, implementarea, evaluarea curriculum-ului 

naţional şi a curriculum-ului la decizia şcolii; 

 respectarea intereselor, opţiunilor elevilor; 

 realizarea unei diagnoze corecte; 

 cunoaşterea culturii organizaţionale; 

 rezolvarea conflictelor; 

 formarea şi motivarea personalului didactic; 

 monitorizarea procesului de învăţământ; 

 realizarea parteneriatului cu familia şi cu întreaga comunitate. 

Climatul organizaţiei şcolare este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt 

de angajare a membrilor organizaţiei. Relaţiile dintre cadrele didactice se bazează pe respect şi 

sprijin reciproc. Modul de comunicare şi acţiune este deschis, principial, prin cooperare.  

Prin calitatea procesului instructiv-educativ şi prin activităţile extracurriculare, Şcoala 

Gimnazială Centrală, Municipiul Câmpina, doreşte să păstreze în comunitate bunul renume şi 

prestigiul construite de la înfiinţare până în prezent.  

 

4.7.3. Ținte ale marketing-ului 

 

 Conceperea unor proiecte/programe educaționale adecvate nevoilor specifice unităţii 

școlare; 

 Implementarea unor sisteme de comunicare capabile să permită un schimb avantajos 

de informații și de valoare pentru beneficiarii educaționali; 

 Stabilirea unor strategii specifice de marketing, în vederea obținerii de venituri 

extrabugetare pentru acordarea de distincții, premii elevilor sau cadrelor didactice, sau dotarea 

spaţiilor şcolii, cu administrația locală și agenți economici. 

 

4.7.4. Comunicarea internă 

 

Grupuri ţintă: personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic. 

Forme de comunicare: 

a) Comunicare formală: 

- comunicare verbală: întâlniri de lucru în plen, pe comisii, ateliere de lucru ş.a. 

- comunicare scrisă/virtuală: informări, decizii, fişa postului, note de serviciu; 

- consultanţa: individual, pe echipe; 

b) Comunicare nonformală: seminarii, simpozioane, conferinţe, lansări de reviste, schimburi de 

experienţă etc. 

 

4.7.5. Comunicarea externă 

 

Grupuri ţintă privind comunicarea externă: autorităţile şi comunitatea locală, mass-media 

etc.  
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Medii de comunicare utilizate: mass-media, pagini web, postere, afişe, broşuri, pliante, 

evenimente educaţionale cu impact în rândul populaţiei (dezbateri, expoziţii etc.), publicaţii ale 

instituţiei. 

 

4.7.6. Ţinte privind comunicarea 

 

 Eficientizarea comunicării externe; 

 „Deschiderea” spre exterior (beneficiarul să fie informat şi să valorifice 

oportunităţile de educaţie oferite); 

 Extinderea şi valorificarea mediilor de comunicare; 

 Valorizarea imaginii şcolii în comunitate. 

 

 

4.7.7. Finalităţi educaţionale 

 

Şcoala Gimnazială Centrală, Municipiul Câmpina, are ca finalităţi educaţionale în formarea 

personalităţii umane: 

 Formarea capacităţii de a reflecta, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza 

relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii; 

 Valorizarea propriilor experienţe în scopul unei orientări profesionale optime pentru 

formele de învăţământ superioare gimnaziului; 

 Dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socioculturale diferite: familie, 

mediu profesional, prieteni etc.; 

 Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, 

gândire critică, luarea deciziilor, toleranță, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii 

complexe; 

 Cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii în scopul împlinirii personale şi a promovării 

unei vieţi de calitate; 

 Formarea autonomiei morale. 
 

5. Componenta strategică 

5.1. Viziunea 

Şcoala Gimnazială Centrală, municipiul Câmpina, va asigura elevilor oportunităţi de 

dezvoltare liberă, integrală şi armonioasă, de formare a unei personalităţi autonome, dobândire a 

competenţelor necesare inserţiei sociale, participării cetăţeneşti active şi a deprinderilor de muncă 

intelectuală pentru a avea succes într-o societate a cunoaşterii şi a educaţiei permanente. 

 

5.2. Misiunea 

Şcoala Gimnazială Centrală, Municipiul Câmpina este punctul de plecare în asigurarea unui 

învăţământ deschis, flexibil, capabil să formeze competenţe cheie, să ofere copiilor şanse egale 

printr-o educaţie de înaltă calitate într-un mediu stimulator, modern. Şcoala Gimnazială Centrală îşi 

propune să dezvolte o strânsă  colaborare şcoală- familie-comunitate  care va contribui la 

îmbunătățirea bunăstării elevilor și la înlăturarea oricărei bariere în calea învățării, sănătății și 

fericirii copiilor/elevilor unităţii şcolare. 
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5.3. Deviza școlii: 

“Împreună suntem viitorul!” 

5.4. Obiectivul general al unităţii şcolare 

Obţinerea de performanţe şcolare care să o clasifice permanent între primele şcoli din 

Municipiul Câmpina şi România. 

 

5.5. Obiective specifice 

 Obiectivul nr.1: Fundamentarea şi realizarea ofertei educaţionale în concordanţă cu 

cerinţele pieţei educaţionale din România, dar şi din Uniunea Europeană; 

 Obiectivul nr.2: Creşterea continuă a calităţii serviciilor educaţionale ale unităţii de 

învăţământ; 

 Obiectivul nr.3: Asigurarea unui parteneriat eficient al şcolii cu ceilalţi actori sociali; 

 Obiectivul nr.4: Perfecţionarea profesională a resurselor umane în concordanţă cu 

exigenţele învăţământului european; 

 Obiectivul nr.5: Orientarea şi consilierea elevilor, asistenţă acordată părinţilor în vederea 

orientării socio-profesionale; 

 Obiectivul nr.6: Întreţinerea şi îmbunătăţirea infrastructurii şi a bazei materiale a unităţii de 

învăţământ; 

 Obiectivul nr.7: Implementarea de măsuri pentru dezvoltarea unui management al calităţii 

eficient şi durabil. 

 

5.6. Țintele strategice 

 

Pornind de la misiunea și viziunea școlii, de la rezultatele diagnozei și autoevaluării, am 

formulat următoarele ținte strategice, în vederea dezvoltării şi modernizării instituţionale a Şcolii 

Gimnaziale Centrale, Municipiul Câmpina, în perioada 20l8-2022: 

1. Creşterea calităţii actului educaţional prin formarea cadrelor didactice din școală 

pentru adoptarea strategiilor didactice la cerințele unui învățământ activ-participativ. 

2. Creşterea performanţelor scolare prin atingerea nivelului maxim de 

promovabilitate la examenele naţionale si obtinerea de premii si mentiuni la concursurile scolare 

si extrascolare. 

3. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi psihică pentru elevi şi cadrele didactice, 

necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare. 

4. Dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie – comunitate. 

 

5.7. Motivarea alegerii țintelor strategice 
 

Din analiza S.W.O.T. au fost identificate principalele puncte slabe şi ameninţări, ceea ce 

presupune: 

- creşterea gradului de siguranţă în unitatea şcolară prin realizarea demersurilor de obţinere a 

avizului  şi autorizaţiei PSI-ISU; 

- instruirea elevilor din şcoală, folosind metode, tehnici şi instrumente moderne, eficiente 

aplicate şi verificate pe plan european va conduce la realizarea misiunii şcolii. 

             - creşterea capacităţii de comunicare a elevilor utilizând mijloacele specifice unui sistem 

informaţional; inovarea strategiilor didactice prin integrarea noilor tehnologii în procesul instructiv-

educativ; creşterea motivaţiei elevilor pentru şcoală, ca urmare a utilizării unor metode interactive 
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de predare-învăţare; creşterea gradului de implicare a elevilor în propria lor instruire; creşterea 

gradului de satisfacţie al părinţilor pentru serviciile educaţionale oferite de şcoală sunt aspecte 

importante pentru Școala Gimnazială Centrală, Municipiul Câmpina. 

- menținerea numărului de elevi/clase și personal. Oferta educațională pentru perioada 

2018-2022 va suporta transformări în ceea ce privește numărul de discipline opționale conform legii 

și diversificarea lor, în funcție de necesitățile beneficiarilor direcți ai educației. 

- creșterea performanței școlare și creşterea prestigiului şcolii în comunitate, prin centrarea 

procesului instructiv-educativ pe comunicare. 

Succesul procesului de perfecționare a actului educațional depinde de măsura în care sunt 

valorificate și amplificate relațiile instituției de învățământ cu mediul social în care activează. 

Școala Gimnazială Centrală, Municipiul Câmpina îşi propune, prin proiectele derulate în 

parteneriat, formarea în rândul elevilor: a unui stil de viaţă sănătos, prin alimentaţie echilibrată şi 

mişcare, precum şi crearea şi menţinerea unui climat sănătos în şcoală, propice desfăşurării 

climatului instructiv-educativ, de conştientizare a elevilor şi a comunităţii locale cu privire la 

protejarea mediului. 

Modernizarea infrastructurii existente se structurează pe trei direcții principale și are ca 

obiective strategice: dotări cu mijloace de învățământ multimedia și cu material didactic, sporirea 

resurselor financiare şi  identificarea de mijloace pentru atragerea de resurse financiare pe bază de 

proiecte, programe europene în funcție de oportunitățile oferite de evoluția mediului economic și de 

facilitățile legislative. 

6. Implementarea strategiei 

                 Menţionăm că planurile operaţionale vor fi stabilite în conformitate cu rezultatele 

analizelor SWOT, care au evidenţiat următoarele nevoi: 

- importanţa muncii în echipă şi participarea la decizie; 

- necesitatea intăririi legăturilor între şcoală şi principalii actori ai comunităţii locale 

(Consiliul local, Primăria Municipiului Câmpina, Poliţia Municipală, Jandarmerie, SMURD 

Câmpina, Detaşamentul de Pompieri Câmpina, Biserică, Casa de Cultură, părinţi, agenţi economici, 

etc.); 

- abilităţi sociale şi nevoi afective atât pentru elevi cât și pentru profesori; 

- cooperarea între profesori – elevi – părinţi; 

- diversificarea ofertei educaționale; 

- formarea continuă a cadrelor didactice şi participarea lor la programe de dezvoltare 

personală; 

- consilierea elevilor în probleme legate de orientare şcolarăşi profesională, dar şi în 

aspecte referitoare la viaţa de zi cu zi; 

- dotarea cu echipamente IT şi materiale auxiliare; 

- resurse de învăţare şi facilităţi logistice. 

Din lista de nevoi enumerate mai sus considerăm că rezolvarea lor de către şcoală cu 

sprijinul comunităţii locale şi prin diferite programe în care aceasta s-ar putea implica, ar putea 

atinge, pe perioada derulării acestui plan de dezvoltare şcolară, toate ţintele strategice, după cum 

urmează: 

- cooperarea dintre profesori - elevi - părinţi, dar şi consilierea elevilor ar putea crește 

motivația pentru învățare și performanța înaltă, dar şi întărirea colaborării cu familia. 

- rezolvarea problemelor de dotare cu echipamente IT şi materiale auxiliare ar asigura 

resursele de învăţare şi facilităţile logistice; 
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- creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea ofertei educaționale și prin formare 

continuă a cadrelor didactice ar asigura creșterea abilităților sociale ale elevilor, integrarea lor mult 

mai eficientă în echipe de învățare, proiectare sau muncă. 

 

Orizont de timp - ținte strategice 

 

Țintă Orizont de timp 

1 Realizare 2018-2019 și îmbunătățire în fiecare an până în 2022 

2 Realizare 2018-2019 și îmbunătățire în fiecare an până în 2022 

3 Realizare 2018-2019 și îmbunătățire în fiecare an până în 2022 

4 Realizare 2018-2019 și îmbunătățire în fiecare an până în 2022 

7.Opțiuni manageriale 
 

Întreaga activitate din şcoală va fi organizată astfel încât să se creeze în cadrul său un mediu 

educaţional profesionist, la cele mai înalte standarde instrucţionale şi morale. Contextul general 

actual şi direcţiile stabilite de documentele educaţionale în vigoare constituie premise solide de 

continuare a eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe 

aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea 

învăţa pe tot parcursul vieţii, competenţe necesare inserţiei sociale şi profesionale. Procesul de 

instrucţie şi educaţie al şcolii trebuie să fie centrat pe un set de valori care să se imprime şi să 

definească profilul moral şi acţional al elevilor noştri. 

Demersul managerial are în vedere realizarea idealului educaţional propus de Legea 

Educatiei şi de documentele de politică educaţională ale Ministerului Educaţiei Naționale. Din 

această perspectivă finalităţile unităţii noastre şcolare au în vedere formarea unui absolvent în 

măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, activ integrat 

în viaţa socială. 

 

7.1. Dezvoltarea curriculară 

Principiile de elaborare a curriculum-ului vizează componentele de bază ale procesului de 

învăţământ şi reflectă idealul educaţional al şcolii româneşti. 

Respectând principiul egalităţii şanselor, trunchiul comun asigură fiecărui elev dreptul la o 

educaţie şcolară comună, un fond de cunoştinţe de bază în temeiul cărora să promoveze cu succes 

examenele de finalizare a studiilor şi concursurilor organizate la nivel naţional. 

 

7.2. Trunchiul comun 

 

Însuşirea la nivel maximal a competenţelor cerute de programele şcolare şi îndeplinirea 

obiectivelor prevăzute de acestea trebuie să constituie preocuparea primordială a întregului colectiv 

didactic. 
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Fiecare comisie metodică va întocmi anual şi semestrial programe concrete care să asigure 

dobândirea competenţelor necesare prin: 

- ore de consultaţii (aprofundarea temelor şi capitolelor care fac obiectul programelor de examen); 

- elaborarea de materiale auxiliare (ghiduri de pregătire, culegeri de subiecte propuse); 

- simulări de examene; 

Opţiunile manageriale privind dezvoltarea curriculară au în vedere următoarele direcţii: 

- afectarea numărului de ore pentru temele din programele de invăţământ prevăzute de trunchiul 

comun în funcţie de necesarul impus, de realităţile obiective identificate la nivelul fiecărei clase şi 

de experienţa cadrului didactic ; 

- curriculum-ul la decizia şcolii va propune elevilor ore de studiu a unor domenii de interes pe baza 

propunerilor efectuate premergător alegerii opţionalului; 

- efectuarea de ore suplimentare pentru pregătirea elevilor pentru performanţă, dar şi pentru elevii 

cu ritm lent, în vederea recuperării materiei la disciplinele de studiu; 

- la clasele a VIII-a elevii şi părinţii vor fi informaţi lunar asupra stadiului pregătirii lor pentru 

examenul de finalizare (pe baza rezultatelor obţinute la testările din materia prevăzută de 

programele pentru examene); 

- stimularea creşterii responsabilităţii şcolii şi a elevului pentru calitatea şi finalitatea procesului 

educativ; 

- asigurarea finalităţii curriculum-ului prin formarea unui absolvent autonom, activ, competent, 

motivat, capabil de opţiune şi decizie; 

 

7.3. Curriculum-ul la decizia şcolii 

 

Din punct de vedere al politicii educaţionale a unităţii şcolare prin curriculumul la decizia 

unităţii şcolare se stimulează promovarea acelor valori şi practici sociale care să asigure 

individualizarea personalităţii instituţiei la nivel local, regional şi naţional şi să asigure succesul 

absolvenţilor săi. 

Dezvoltarea curriculară trebuie să promoveze deschiderea interdisciplinară şi proiectarea 

centrării pe competenţe, creşterea transparenţei actului didactic şi "construirea" lui ca un răspuns la 

nevoile concrete ale comunităţii. 

Competenţele generale (care se urmăreşte a fi formate la elevi pe parcursul treptei 

gimnaziale de şcolaritate) precum şi competenţele specifice se stabilesc în funcţie de opţiunea, 

înclinaţiile şi interesul elevilor pentru identificarea carierei (continuarea studiilor ). 

Curriculum-ul la decizia şcolii trebuie să realizeze inovaţia curriculară locală (la nivelul 

fiecărei catedre şi cadru didactic) şi flexibilizarea deciziei curriculare. 

Opţiunile manageriale privind dezvoltarea curriculum-ului la decizia şcolii impun: 

- oferta globală de cursuri opţionale va cuprinde dublul numărului de ore faţă de posibilitatea de 

opţiune a elevilor; 

- proiectarea ofertei disciplinelor opţionale ca „un tot unitar" respectând structura unităţii şcolare şi 

durata şcolarităţii în învăţământul gimnazial; 

- proiectarea fiecărei discipline opţionale va conţine: argumentul, competenţe specifice, 

competenţe generale (pentru opţionalele propuse pentru întreg ciclul gimnazial), conţinuturi, valori 

şi atitudini, sugestii metodologice şi va respecta procedura de avizare a ISJ Prahova; 

- proiectarea disciplinelor opţionale în funcţie de structura ofertei educaţionale (nivele de 

învăţământ), de resursele existente (materiale şi umane) şi de ţintele strategice pe termen scurt şi 

mediu; 
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- proiectarea ofertei curriculare implică întreg colectivul didactic, coordonat de şefii de comisii 

metodice; 

- redarea disciplinelor opţionale pe baze atractive uzându-se de strategii didactice noi şi de metode 

de evaluare performante; 

- informarea corespunzătoare a părinţilor şi elevilor asupra rolului disciplinelor opţionale, a 

dezvoltării rutelor individuale de pregătire; 

- disciplinele alese de elevi şi părinţi pentru a fi studiate sunt obligatorii pentru un an şcolar; 

- dobândirea competenţelor de comunicare în limbi de circulaţie internaţională se asigură prin 

studiul a două limbi străine (limba engleză, limba franceză) la clasele de gimnaziu; 

- formarea unui absolvent compatibil cu societatea informatizată se realizează prin asigurarea 

cunoştintelor de utilizare a tehnicii de calcul şi de accesare a Internetului (oferta curriculară a 

unităţii şcolare propune studiul informaticii la nivelul maxim admis de planul de învăţământ); 

- adaptarea permanentă a ofertei curriculare la nevoile de educaţie şi calificare resimţite la un 

moment dat şi compatibilizarea cu practicile sistemelor de învăţământ europene; 

- transferul de experienţă, metode şi strategii didactice de la unităţi şcolare de acelaşi nivel din ţară 

şi din străinătate. 

             Pachetele de discipline opţionale vizează, formarea unui sistem de cunoştinţe, abilităţi, şi 

aptitudini care individualizează personalitatea absolventului şi îi asigură competenţa în următoarele 

domenii de interes: 

1. Sensibilizare şi exprimare culturală:       

- încurajarea abordării de către  elevi a  lecturii ca abilitate de viață, prin intermediul textului 

ficțional, nonficțional și multimodal: constând în înţelegerea textelor ficţionale, nonficţionale și 

multimodale, capacitatea  de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, argumente şi 

interpretări proprii în scris, în cadrul unei prezentări sau a unei dezbateri 

- construirea unui referenţial obiectiv (format din sistemul cartografic, planeta ca întreg, 

geosfere, continente, regiuni, ţări, spaţiu, teritoriu etc.), la care pot fi raportate elemente, fenomene, 

procese, sisteme şi structuri din alte discipline şcolare şi domenii ale cunoaşterii; 

- identificarea şi explicarea unor constatări (şi adevăruri), rezultante ale interacţiunii dintre 

componentele mediului terestru natural şi cele ale societăţii omeneşti, precum şi ale interacţiunii 

globale om-natură; 

- investigarea într-o formă specifică, adaptată la niveluri diferite de înţelegere, a realităţii 

oferite de orizontul local, planetă ca întreg, geosfere, ţări şi regiuni în contextul existenţial zilnic; 

- identificarea unor răspunsuri şi soluţii care au la bază exemple din viaţa cotidiană.- 

cunoaşterea particularităţilor fizico-geografice şi economice a diferitelor zone geografice. 

- sensibilizarea elevilor privind problemele legate de bani şi bănci; 

- formarea unor deprinderi de a utiliza mijloace şi tehnici bancare; 

- identificarea intereselor proprii şi a unor mijloace de economisire şi gestionare a banilor; 

- accesul la informaţia ştiinţifică şi tehnologia modernă. 

 

   2. Educaţia informaţională: 

- interpretarea informaţiei prin simularea proceselor virtuale şi în timp real; 

- utilizarea echipamentului multimedia; 

- utilizarea surselor informaţionale şi a mijloacelor de procesare în scopul preluării, 

prelucrării şi prezentării informaţiei. 

- cunoaşterea şi înţelegerea structurii şi modului de funcţionare a unui sistem de calcul. 

- utilizarea aplicaţiilor software generale şi specifice pentru rezolvarea unor probleme din 

domeniul propriu de activitate. 

- dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare în contexte interactive. 
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3. Educaţia pentru sănătate: 

 - promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului, respectiv: 

•funcţionarea   optimă   din   punct   de   vedere   somatic,   fiziologic,   mintal, emoţional, 

social şi spiritual; 

•formarea unui stil de viaţă sănătos. 

- dezvoltarea personală a elevului, respectiv: 

•autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine; 

•comunicare şi relaţionare interpersonală; 

•controlul stresului; 

•dezvoltarea carierei personale. 

- prevenire, respectiv: 

•prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate; 

•prevenirea atitudinii negative faţă de sine şi viaţă; 

•prevenirea conflictelor interpersonale, a dezadaptării sociale şi a situaţiilor de criză. 

 

Situaţia disciplinelor opţionale pentru ciclul primar și gimnazial 

pentru anul şcolar 2018-2019 

 

                                                                 Conform planurilor-cadru de învăţământ:  

OMEN nr. 3371 din 12.03.2013/clasele CP-IV 

OMENCŞ nr. 3590 din 05.04.2016/clasele V-VI 

OMEN 4828 / 2018 privind modificarea si completarea OMEN 3590/ 2016 

 OMEC nr. 3638 din 11.04.2001/clasele VII-VIII 

 

    Nr. 

crt 
Aria curriculară 

Disciplina/denumirea 

opţionalelor 

Tip 

opțional 
Clasa Cine răspunde 

1.  
DISCIPLINE 

OPȚIONALE 

“Educaţie financiară 

prin joc” 
CDS CP A Zăvoianu Rodica 

2.  
DISCIPLINE 

OPȚIONALE 

“Educaţie financiară 

prin joc” 
CDS CP B 

Pescaru Ştefania 

Roxana 

3.  
DISCIPLINE 

OPȚIONALE 

“Educaţie financiară 

prin joc” 
CDS I B Iordache Laura 

4.  
DISCIPLINE 

OPȚIONALE 

“Prietenul meu, 

calculatorul” 
CDS 

III A, III B, IV 

A, IV B, IV C 

Vacant 

(Georgescu Adina) 

5.  
OPŢIONAL 

INTEGRAT 

“Lectura ca abilitate 

de viaţă” 
CDS V A 

Arman Laura 

Andreea 

6.  
OPŢIONAL 

INTEGRAT 

“Lectura ca abilitate 

de viaţă” 
CDS V B 

Iacob Iulia 

Alexandra 

7.  
OPŢIONAL 

INTEGRAT 

“Lectura ca abilitate 

de viaţă” 
CDS VI A 

Iacob Iulia 

Alexandra 

8.  
OPŢIONAL 

INTEGRAT 

“Lectura ca abilitate 

de viaţă” 
CDS VI B Misleanu Gabriela 

9.  
OPŢIONAL 

INTEGRAT 

“Lectura ca abilitate 

de viaţă” 
CDS VI C 

Arman Laura 

Andreea 

10.  
OM ŞI 

SOCIETATE 

“Curiozităţi 

geografice” 
CDS V A, V B 

Oancea Cătălin 

George 

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Gimnaziu/omen-4828.pdf
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11.  
OM ŞI 

SOCIETATE 

“Europa, continentul 

meu” 
CDS VI A, VI B 

Oancea Cătălin 

George 

12.  

MATEMATICĂ 

ŞI ŞTIINŢE ALE 

NATURII 

“Educaţie  pentru 

sănătate” 
CDS VI C 

Dumitraşcu 

Florentina 

13.  
DISCIPLINE 

OPȚIONALE 

“Prietenul meu, 

calculatorul” 
CDS 

VII A, VII B, 

VII C 

Vacant 

(Georgescu Adina) 

14. ) 
DISCIPLINE 

OPȚIONALE 

“Prietenul meu, 

calculatorul” 
CDS 

VIII A, VIII B, 

VIII C 

Vacant 

(Georgescu Adina) 

    

 

 

8. Implementarea Proiectului de Dezvoltare Instituțională 
 

Implementarea Planului/Proiectului de Dezvoltare Instituțională se realizează anual prin 
Planul Operațional. 
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                                 8.1. Planul operațional anual  

Plan operaţional 2018-2019 

Şcoala Gimnazială Centrală, Municipiul Câmpina 

 

VIZIUNEA 
Şcoala Gimnazială Centrală, municipiul Câmpina, va asigura elevilor oportunităţi de dezvoltare liberă, integrală şi armonioasă, de formare a unei 

personalităţi autonome, dobândire a competenţelor necesare inserţiei sociale, participării cetăţeneşti active şi a deprinderilor de muncă intelectuală pentru a 

avea succes într-o societate a cunoaşterii şi a educaţiei permanente. 

 

MISIUNEA 
Şcoala Gimnazială Centrală, Municipiul Câmpina este punctul de plecare în asigurarea unui învăţământ deschis, flexibil, capabil să formeze 

competenţe cheie, să ofere copiilor şanse egale printr-o educaţie de înaltă calitate într-un mediu stimulator, modern. Şcoala Gimnazială Centrală îşi propune să 

dezvolte o strânsă  colaborare şcoală- familie-comunitate  care va contribui la îmbunătățirea bunăstării elevilor și la înlăturarea oricărei bariere în calea 

învățării, sănătății și fericirii copiilor/elevilor unităţii şcolare. 

 

VALORILE ORGANIZAŢIEI: 
 Creativitate 

 Integritate 

 Performanţa 

 Egalitatea de şanse 

 Perfecţionarea continuă 

 Colaborare şi parteneriat 
 

           ŢINTE STRATEGICE: 

1. Creşterea calităţii actului educaţional prin formarea cadrelor didactice din școală pentru adoptarea strategiilor didactice la cerințele unui 

învățământ activ-participativ. 

2. Creşterea performanţelor scolare prin atingerea nivelului maxim de promovabilitate la examenele naţionale si obtinerea de 

premii si mentiuni la concursurile scolare si extrascolare. 

3. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi psihică pentru elevi şi cadrele didactice, necesar derulării optime a activităţilor şcolare 

şi extraşcolare. 

4. Dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie – comunitate. 
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Plan operational 2018-2019 

 
Ţinta strategică 1:  Creşterea calităţii actului educaţional prin formarea cadrelor didactice din școală pentru adoptarea strategiilor didactice la 

cerințele unui învățământ activ-participativ 
Domeniul 

functional 

Obiective specifice Activitati  Resurse  Responsabilităţ

i 

Termen 

 
Indicatori de 

performanţă 

Modalitati de 

monitorizare şi 

evaluare a tintelor 

strategice umane materiale financiare 

Curriculum 

 

Dezvoltarea 

competenţelor de 

proiectare şi 

oferirea exemplelor 

de bună practică în 

cadrul comisiilor 

metodice  

Proiectare şi susţinere de 

lecţii demonstrative 

Cadre 

didactice 

cu 

experienţă 

Materiale 

didactice 

diverse 

Surse 

bugetare 

Titlul II 

bunuri si 

servicii – 

furniture de 

birou 

Director  

Responsabili 

comisii 

Responsabil 

CEAC 

Semestria

l 

Fiecare cadru 

didactic a 

susţinut cel 

puţin o lecţie 

demonstrativă 

Fişa de asistenţă 

Planificarea pe 

comisii a 

activităţilor 

Procese verbale 

Resurse 

umane 

 

Participarea 

cadrelor didactice 

la cursuri de 

perfecţionare 

Parcurgerea cursurilor de 

formare continuă, mai ales 

în domeniul abilitare 

curricular, management 

educational 

Cadre 

didactice 

Oferta 

CCD 

Suport 

curs 

Surse 

bugetare 

Titlul II 

bunuri si 

servicii- 

Pregatire 

profesional

a 

Director 

Responsabil 

formare 

continuă 

An şcolar 

2018-

2019 

Creşterea cu 

10% a 

numărului de 

cadre didactice 

participante la 

cursuri 

Adeverinţe 

Chestionare 

aplicate 

Portofolii  

Baza de date 

perfecţionare 

Resurse 

materiale si 

financiare 

Modernizarea bazei 

materiale a şcolii 

Achiziţionarea de 

mijloace învăţământ 

pentru laboratoare/săli de 

clasă, calculatoare şi 

softuri educaţionale 

Profesor 

specialitate 

Informatici

an  

Mobilier  

Calculato

are 

Softuri 

educaţion

ale 

Liste cu 

oferte 

Surse 

bugetare şi 

extrabugeta

re 

Director  

CA 

Consiliul local 

Contabil  

Semestrul 

I 

Mijloace de 

învăţământ 

pentru 

laboratorul de 

fizică 

Calculator/lapto

p pentru sălile 

de clasă/arie 

curriculară/cadr

u didactic 

Facturi achiziţie 

Chestionare  
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Relatii cu 

comunitate

a 

Dezvoltarea 

relaţiilor cu 

comunitatea 

Lectorate, ore de 

consiliere cu părinţii 

Implicarea părinţilor şi 

eventualilor sponsori 

pentru dotarea cu 

echipamente modern, fişa 

230 ANAF 

Comitetul 

Reprezenta

tiv al 

părinţilor 

Adrese  

Campanii 

de 

informare 

Surse 

extrabugeta

re 

Director  

Preşedinte 

CRP 

An şcolar 

2018- 

2019 

Realizarea cel 

puţin a unei 

sponsorizări 

pentru dotare 

Rapoarte 

financiare 

Chestionare  

 

           Ţinta strategică 2:  Creşterea performanţelor scolare prin atingerea nivelului maxim de promovabilitate la examenele naţionale si 

obtinerea de premii si mentiuni la concursurile scolare si extrascolare. 
Domeniul 

functional 

Obiective specifice Activitati  Resurse  Responsabilităţi Termen 

 
Indicatori de 

performanţă 

Modalitati de 

monitorizare 

şi evaluare a 

tintelor 

strategice 

umane materiale financiare 

Curriculum 

 

 

 

 

Identificarea  

elevilor cu potenţiale 

probleme/ 

performanţe 

 

Creşterea procentului 

de promovabilitate şi 

a numărului de 

premii 

 

 

 

Programe de pregătire 

suplimentară ( remedială sau 

de performanţă) 

 

 

 

Cadre 

didactice 

elevi 

 

 

 

Materiale şi 

mijloace 

didactice 

 

 

 

 

Fonduri 

bugetare 

 

 

 

Director  

Cadre didactice 

CEAC 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

Atingerea  

procentului de 

100% 

promovabilitate 

anuală a elevilor 

Atingerea 

nivelului maxim 

de 

promovabilitate 

la evaluarea 

naţională  

Participarea la 

programele de 

pregătire a cel 

puţin 80% dintre 

elevii identificaţi 

Creşterea cu 10% 

a numărului de 

premii la 

concursurile şi 

olimpiadele 

şcolare 

 

Program de 

pregătire 

suplimentară

(remedială 

sau de 

performanţă) 

la avizierul 

şcolii şi pe 

site-ul şcolii 

Rapoarte 

semestriale 

Discuţii cu 

elevii şi 

părinţii 

 

 

Resurse 

umane 

 

 

 

 

Identificarea nevoilor 

 

 

 

Formarea profesorilor în 

 

 

 

Cadre 

 

 

 

Oferta CCD 

 

 

 

Fonduri 

 

CEAC 

Responsabil 

Formare 

 

 

 

Semestrial 

Participarea unui 

număr de 3 cadre 

didactice la cel 

puţin un curs de 

 

Chestionare 

Fişa de 

progres al 
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de formare a cadrelor 

didactice 

domeniul evaluării 

rezultatelor şcolare 

didactice Suport de curs bugetare Continuă formare în 

domeniul 

evaluării 

Creşterea cu 10% 

a rezultatelor 

bune şi foarte 

bune la evaluările 

naţionale 

elevilor 

Adeverinţe 

Curs 

Resurse 

materiale si 

financiare 

 

 

 

Dezvoltarea bazei 

materiale a şcolii 

 

 

 

Confecţionarea de material 

didactic folosind elevul ca 

resursă 

 

 

 

Elevii 

Cadre 

didactice 

 

 

 

Materiale 

didactice 

Calculatorul  

 

 

 

Fonduri 

bugetare şi 

extrabuget

are 

 

 

 

Comisia pentru 

curriculum 

CEAC 

 

 

 

Anul 

şcolar 

2018- 2019 

Realizarea a cel 

puţin un număr al 

revistei şcolii 

anual 

Prezentarea pe 

site-ul şcolii a 

activităţilor 

elevilor pe 

parcursul anului 

şcolar 

Portofolii 

Chestionare 

Fotografii  

Relatii cu 

comunitatea 

Conştientizarea 

elevilor cu privire la 

rolul şcolii în 

proiectarea unei 

cariere 

Organizarea de întâlniri cu 

participarea unor foşti elevi 

ai şcolii 

Cadre 

didactice 

Elevii  

Foşti elevi 

Invitaţii 

Material de 

prezentare 

 

Fonduri 

extrabuget

are 

Coordonatorul 

de programe 

educative 

Diriginţii 

Învăţătorii 

 

Semestrial/

ciclu de 

învăţământ 

 

Participarea la 

activităţi a 80% 

dintre elevii 

şcolii, 30% dintre 

părinţi şi cel puţin 

un reprezentant al 

Autorităţii locale. 

Contractul de 

parteneriat 

Procese 

verbale 

 

             Ţinta strategică 3:  Crearea unui climat de siguranţă fizică şi psihică pentru elevi şi cadrele didactice , necesar derulării optime a 

activităţilor şcolare şi extraşcolare. 
Domeniul 

functional 

Obiective specifice Activitati  Resurse  Responsabilităţi Termen 

 
Indicatori de 

performanţă 

Modalitati de 

monitorizare şi 

evaluare a 

tintelor 

strategice 

umane materiale financiare 

Curriculum 

 

Iniţierea de proiecte 

educaţionale cu 

instituţiile abilitate 

(CJRAE). 

Programe de consiliere de 

grup adresate elevilor. 

 

Programe de dezvoltare a 

abilitatilor de comunicare / 

intercunoastere/ dezvoltare 

personală 

Consilierul 

educativ 

Cadre 

didactice 

Elevi  

Pliante  

Calculator  

Material video  

Bugetare  Directorul 

Consilierul 

educativ 

CEAC 

Octombrie 

2018–mai 

2019 

Creşterea 

climatului de 

siguranţă a 

elevilor 

Diminuarea cu 

10% semestrial 

al numărului de 

Chestionare  

Discuţii cu 

elevii 



 

 

51 

 

abateri 

disciplinare 

Resurse 

umane 

 

Dezvoltarea 

serviciilor 

educaţionale de 

consiliere şi orientare 

pentru elevi şi părinţi 

Lecţii demonstrative în 

cadrul orelor de dirigenţie. 

 

Participarea părinţilor la 

activităţile din cadrul şcolii 

şi la activităţile extraşcolare 

Diriginţi 

Învăţători 

Părinţi  

Materiale 

didactice 

Pliante  

Material video  

Fonduri 

bugetare şi 

extrabuget

are 

Director 

Responsabil 

educaţie 

permanentă 

Octombrie 

– 

decembrie 

2018 

 

Februarie – 

mai 2019 

Două proiecte 

comune cadre 

didactice – elevi 

– părinţi. 

Antrenarea a cel 

puţin 3 părinţi 

din fiecare clasă 

la activităţile 

extraşcolare 

 

Proiectele 

educaţionale 

 

Chestionare  

 

Resurse 

materiale si 

financiare 

Montarea de 

detectoare de fum şi a 

unor instalaţii 

luminoase de avarii 

Includerea în proiectul de 

buget a fondurilor necesare 

pentru montarea de 

detectoare de fum şi a unor 

instalaţii luminoase de avarii 

Consilieri 

locali 

Detectoare de 

fum  

Instalaţii 

luminoase de 

avarii 

Fonduri 

bugetare şi 

de la 

Consiliul 

Local 

Director 

Primar  

Contabil  

Octombrie

2018 – 

ianuarie 

2019 

Instalarea de 

detectoare de 

fum şi a unor 

instalaţii 

luminoase de 

avarii 

Obţinerea 

autorizaţiei ISU 

Planul de 

achiziţii 

Verificarea 

periodică a 

situaţiilor 

problematice 

Relatii cu 

comunitatea 

Cunoaşterea 

factorilor de risc şi a 

consecinţelor actelor 

de delicvenţă juvenilă 

Organizarea de întâlniri cu 

reprezentanţi ai Poliţiei 

Diriginţi 

Învăţători 

Agent de 

poliţie 

Pliante  Fonduri 

bugetare 

Director 

Responsabil 

educaţia 

permanentă 

An şcolar 

2018 - 

2019 

Întâlniri lunare 

ale elevilor cu 

reprezentanţi ai 

Poliţiei Locale 

Chestionare  

 

 

 

                 Ţinta strategică 4:  Dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie – comunitate. 
Domeniul 

functional 

Obiective specifice Activitati  Resurse  Responsabilităţi Termen 

 
Indicatori de 

performanţă 

Modalitati de 

monitorizare şi 

evaluare a 

tintelor 

strategice 

umane materiale financiare 

Curriculum 

 

Proiectarea şi 

realizarea unei oferte 

curriculare care să 

corespundă 

necesităţilor elevilor 

şi comunităţii locale 

 

Aplicarea procedurii de 

stabilire a ofertei 

educaţionale a şcolii 

 

Promovarea imaginii şcolii 

Cadre 

didactice 

Pliant de 

prezentare 

Mapa şcolii 

Fonduri 

bugetare 

Director 

Comisia de 

curriculum 

Comisia pentru 

promovarea 

imaginii şcolii 

Septembrie 

2018  

Oferta 

educaţională a 

şcolii – 

întocmită 

conform paşilor 

din procedură- 

să reflecte 

nevoile elevilor 

şi părinţilor 

Oferta 

educaţională a 

şcolii 

Resurse Consolidarea Extinderea şi diversificarea Cadre Acorduri de Fonduri Responsabil Octombrie Participarea  a Realizarea de 
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umane 

 

parteneriatului şcoală 

– familie - 

comunitate  

parteneriatelor în care sunt 

implicaţi şi părinţii 

didactice 

Părinţii 

Elevii 

parteneriat 

 

bugetare şi 

extrabuget

are 

Formare 

continuă 

2018 - 

aprilie 

2019 

cel puţin 5 

părinţi din 

fiecare clasă la 

activităţile şcolii 

albume foto 

Afişarea pe 

site-ul şcolii 

Resurse 

materiale si 

financiare 

Derularea de 

parteneriate, în 

vederea dotării 

unităţii şcolare cu 

mobilier, dar şi cu 

materiale didactice 

necesare 

laboratoarelor 

Participarea personalului de 

conducere la derularea 

activităţii de donaţie 

Contactarea reprezentanţilor 

instituţiilor cu rol în 

derularea proiectelor de 

parteneriat 

Cadre 

didactice 

Reprezenta

nţii 

instituţiilor 

Documente 

contabile 

Fonduri 

bugetare şi 

extrabuget

are 

Director  

Preşedinte CRP 

An şcolar 

2018 -2019 

Dotarea unui 

laborator cu 

material 

didactice 

 

Relatii cu 

comunitatea 

Testarea periodică a 

satisfacţiei 

beneficiarilor prin 

instrumente cât mai 

diverse 

Realizarea unui calendar 

privind testarea satisfacţiei 

Conceperea şi folosirea unei 

colecţii de instrumente de 

testare 

Conceperea şi utilizarea 

colecţiei de instrumente de 

centralizare 

Cadre 

didactice 

Elevii  

Părinţii  

Calculatorul  

Consumabile  

Fonduri 

bugetare 

Director 

CEAC 

Octombrie 

2018 

 

 

Mai 2019 

 

Realizarea 

calendarului 

Cel puţin câte 3 

instrumente de 

testare pentru 

fiecare categorie 

(elevi, părinţi, 

cadre didactice) 

Formulare tip de 

centralizare 

pentru 

chestionarele 

utilizate 

Calendarul 

testării 

 

Colecţia de 

instrumente 

 

 

 

Formularele  

în format 

digital 

 

              8.2. Monitorizarea si evaluarea planului operational 

Monitorizarea realizării indicatorilor de performanţă pentru fiecare activitate presupune selectarea eficientă a resurselor, integrarea acestora în 

procesul de realizare şi identificarea modalităţilor optime de realizare. 

Procedura de monitorizare stabileşte: 

- Întâlniri, şedinţe de lucru şi analiză ale Consiliului de administraţie, Consiliului Profesoral, CEAC; 

- Analiza permanent a procesului de învăţământ; 

- Măsurarea nivelului de satisfacţie asupra actului educational al beneficiarilor; 

- Colectarea datelor factuale 
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Procedura de evaluare presupune: 

- Evaluarea iniţială a resurselor şi a procedurilor angajate în rezolvarea obiectivelor propuse; 

- Evaluarea formativă cu rol corector al demersului operational; 

- Evaluarea finală cu scopul stabilirii eficienţei Planului operational, al rezultatelor obţinute. 

 

                                 Monitorizarea si evaluarea planului operational 

 

Nr. Activitati de monitorizare Termene  Responsabili  Modalitati de evaluare Observatii  

1 Verificarea indeplinirii 

indicatorilor de performanta 

propusi 

semestrial Membrii CEAC 

Director  

Situatii statistice 

Chestionare de satisfactie , 

sedinte de lucru 

 

2 Analiza performantelor elevilor 

 

semestrial Diriginti/ invatatori Situatii statistice  

3 Analiza performantelor scolii 

in raport cu alte institutii de 

invatamant din zona 

anual Director, responsabili 

CEAC, membrii CA 

Realizarea unei analize de tip  

benchmarking 

 

Prezentarea 

rezultatelor in CA  

4 Verificarea indeplinirii 

sarcinilor trasate fiecarui cadru 

didactic conform planului 

operational 

anual Director  Intocmirea corecta a fisei de 

evaluare a cadrelor didactice 

Fisa de evaluare sa 

fie in concordantă 

cu fisa postului 

5 Stabilirea gradului de 

satisfactie al partenerilor 

educationali  - parinti, 

autoritati locale 

semestrial Membrii CEAC, director, 

membrii CA 

Situatii statistice 

Chestionare de satisfactie 

Este necesar ca 

toate situatiile 

statistice sa fie 

analizate, evaluate 

iar rezultatele 

obtinute sa fie 

raportate 
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9. Rezultate aşteptate 

9.1 Curriculum 

9.1.1. Strategii educaţionale noi, atractive, flexibile, adaptate nevoilor elevilor; 

9.1.2. Oferta de discipline opţionale satisface în procent de 100% cerinţele beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei; 

9.1.3. Gama largă de activităţi extracurriculare care să ofere posibilitatea ca fiecare elev să desfăşoare cel puţin un tip de activitate în afara programului de 
şcoală. 

9.2. Resurse umane 

9.2.1. Toate cadrele didactice vor aplica metode activ-participative diferenţiate respectând particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor; 

9.2.2. Toate cadrele didactice vor efectua stagii de formare în specialitate, metodica predării specialităţii sau în domeniul asigurării managementul eficient al 

clasei; 

9.2.3. Asigurarea unei educaţii inclusive (copii cu CES acolo unde este cazul). 

 

9.3. Resurse materiale şi financiare 

9.3.1. Spaţiul şcolar funcţional păstrat la standarde ridicate de curăţenie şi igienă;0 

9.3.2. Reducerea pagubelor produse de elevi în unitatea şcolară; 

9.3.3. Creşterea cantitativă şi calitativă a materialelor didactice confecţionate sau achiziţionate; 

9.3.4. Atragerea de fonduri suplimentare obţinute prin proiecte finanţate în cadrul programelor naţionale sau internaţionale. 

 

9.4. Relaţii comunitare 

9.4.1. Creşterea numărului de parteneriate încheiate cu unităţi şcolare din/afara judeţ/-ului și cu instituții din comunitatea locală; 

9.4.2. Încheierea unor convenţii de parteneriat cu ONG-urile locale pentru derularea de proiecte pe diferite componente educaţionale (voluntariat, ecologie 

etc.); 

9.4.3. Încheierea a cel 1 contract în cadrul proiectelor Erasmus+ ; 

 

 9.5. Calitate 

9.5.1. Permanenta îmbunătăţire a calităţii demersului didactic în vederea pregătirii elevilor pentru şcoală, pentru viaţă, pentru societate. 
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 9.6. Domeniul managerial 

9.6.1. Organizare flexibilă; 

9.6.2. Realizarea practică a proiectului pe baza unei planificări adecvate; 

9.6.3. Strategii elaborate şi implementate adecvat; 

9.6.4. Realizarea parteneriatelor cu finalitate stabilită. 

 

10. Consultarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea proiectului 

10.1. Elaborarea PDI-ului 

În elaborarea PDI-ului s-au consultat : 

- cadrele didactice în vederea stabilirii priorităților strategice care trebuie urmărite pentru realizarea misiunii pe care școala și-a asumat-o; 

- reprezentanți ai părinților pentru a determina așteptarile acestora și modul în care acestea au fost atinse până acum; au fost reținute aspecte pe care părinții 

doresc să le ameliorăm și să le dezvoltăm în etapele următoare; 

 

Consultările au fost realizate în perioada septembrie – decembrie 2018, în perioada de elaborare a proiectului. 

Calitate: Elevul-centrul tuturor 

demersurilor realizate în actul 

educaţional 
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Etapele de realizare a Proiectului de Dezvoltare Instituţională: 

CICLUL DEMING: PLAN- DO- CHECK-ACT- etape: 

 
 

10.2. Activitățile de monitorizare și evaluare 

Acestea vor viza următoarele aspecte: 

- întocmirea setului de date care să sprijne monitorizarea realizării țintelor, etapă cu etapă (datele și informațiile sunt colectate în „baza de date a școlii”); 

- analiza informațiilor privind atingerea țintelor; 

- evaluarea progresului în atingerea țintelor, adică gradul de avansare în raport cu obiectivele și termenele propuse, în Consiliile Profesorale și Consiliile de  

   Administrație ; 

- costurile – concordanța/neconcordanța dintre ceea ce am planificat și ceea ce am obținut; 

- calitatea – nivelul atingerii cerințelor din standardele de calitate; 
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Monitorizarea se va realiza prin : 

- deciziile curente – referitoare la derularea concretă a acțiunilor; 

- rezolvarea de probleme; 

- stilul managerial – alternarea stilurilor manageriale în functie de situațiile concrete; 

 

Monitorizarea de tip managerial.  

 

Cea mai frecventă formă de monitorizare pe care o vom folosi va fi cea de tip managerial, adică vor fi monitorizați indicatorii : 

- eficacitate – indicatorii care arată atingerea finalităților propuse; 

- economicitate – indicatorii care arată nivelul consumului de resurse; 

- eficiență – indicatorii care arată relația dintre eficacitate și economicitate; 

- efectivitate – aspectele care arată dacă ceea ce facem este chiar ceea ce trebuie să facem; 

 

În asociere cu acești indicatori, vom monitoriza frecvent gradul de satisfacție al beneficiarilor serviciilor educaționale oferite de școala 

noastră. 

 

Monitorizarea inovației. Vom folosi și acest tip de monitorizare, având în vedere ca inovația, creativitatea reprezintă o cale esențială de 

asigurare a calității educației: 

- măsura în care personalul școlii (cadre didactice, personal auxiliar, personal nedidactic), părinți, elevi, actori educaționali din comunitate ș.a. 

adoptă/participă/inițiază procese de schimbare; 

- măsura în care cei implicați corectează/remediază și îmbunătățesc/crează o anumită schimbare, în concordanță cu cerințele din standardele de 

calitate; 

 

10.2.1. Monitorizarea internă 

 

Nr. 

crt. 
Acțiunea Responsabil Parteneri Termen Rezultate Instrumente Indicatori 

1.  
Elaborarea şi 

afişarea 

proiectului de 

Director, 

prof. 

Dumitraşcu 

Responsabilii 

comisiilor  și 

catedrelor/ 

Septembrie 
produsul 

final 

fişă 

de 

apreciere 

Criteriile 

de 

realizare a 
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dezvoltare 

instituţională 

Florentina, 

Echipa de 

lucru P.D.I., 

Comisia 

S.C.I.M. 

grupurilor de 

lucru, 

C.E.A.C. 

(responsabil, 

prof.   Vasile 

Elena) 

PDI 

2.  

Curriculum la 
Decizia 

Şcolii: 

proiectare şi 

aplicare 

Director, 

prof. 

Dumitraşcu 

Florentina, 

Comisia de 

curriculum 

Responsabilii 

comisiilor  și 

catedrelor/ 

grupurilor de 

lucru 

 

2018-2019 

proiecte 

CDŞ 

depuse 

programe 

CDȘ 

realizate 

Fişe de 

evaluare 

Standarde 

de evaluare 

3.  

Înscrierea la 

cursuri de 

formare 

Director, 

prof. 

Dumitraşcu 

Florentina, 

RFC, prof. 

Misleanu Gabriela 

- cadre 

didactice 

- personal 

didactic 

auxiliar 

- personal 

nedidactic 

2018-2019 

baza de 

date a 

școlii 

-liste de 

prezenţă 

la cursuri 

- adeverințe 

sau 

certificate 

Anexe din dosarul 

RFC 

completate 

4.  

Starea de 

funcţionalitate 

a clădirii 

Director, 

prof. 

Dumitraşcu 

Florentina, 

Administrator 

financiar, Buzăţoiu 

Simona 

-învăţători, 

diriginţi, 

elevi, 

personal 

administrativ 

săptămânal 

registrul 

de 

evidenţă a 

reparaţiilor 

-analize, 

rapoarte 

volumul 

cheltuielilor 

pentru 

reparaţii 

curente. 

5.  

Proiecte de 

parteneriat 

în derulare 

sau în 

pregătire 

Director, 

prof. 

Dumitraşcu 

Florentina, 

Consilierul 

educativ, prof. 

Grapă Carmen 

-învăţători, 

diriginţi, 

elevi, 

personal 

administrativ 

lunar 

registrul de 

înregistrare al 

parteneriatelor 

-analize, 

fişe de 

evaluare 

- dosarele 

proiectelor 

- rapoarte 

-număr 

Proiecte 

- număr 

cadre 

didactice și 

elevi 

implicați 

6.  

Imaginea 

şcolii 

reflectată în 

mass-media 

Director, 

prof. 

Dumitraşcu 

Florentina, 

Consilierul 

educativ, prof. 

Grapă Carmen, 

Comisia de 

- cadre 

didactice 

- părinți 

- elevi 

lunar 
Articole, clipuri 

video, interviuri 

-situaţii 

statistice 

-număr articole 

din mass- 

media 
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promovare a 

imaginii şcolii, 

prof. 

Constantinescu 

Rodica 

 

10.2.2. Monitorizarea externă 

 

Va fi realizată de către reprezentanții I.Ș.J. Prahova și ai Ministerului Educației Naționale. 

 

10.3. Activitatea de evaluare a P.D.I. 

 

Datele și informațiile colectate pe baza monitorizării vor fi valorificate pentru evaluarea propriu-zisă: stabilirea gradului de atingere a 

obiectivelor propuse, gradul de implicare a actorilor educaționali, impactul asupra mediului intern și cel extern, nivelul costurilor, oportunitatea 

continuării/dezvoltării/diversificarii acțiunilor. 

Planurile operaționale vor fi monitorizate de echipa de cadre didactice care au contribuit la realizarea acestora. Membrii comisiilor metodice 

își vor evalua activitatea, în orizontul sarcinilor care le revin din planurile operaționale, cel putin o dată la sfârșitul semestrelor. Concluziile reieșite 

din evaluarea realizată la nivelul comisiilor vor fi incluse în raportul anual, privind starea învățământului din unitatea noastră, și se vor stabili măsuri 

corective și ameliorative. Consiliile profesorale de la sfârșitul semestrelor I și II vor analiza gradul de atingere a obiectivelor din planurile 

operaționale asociate semestrului încheiat. 

            Conducerea managerială a Școlii Gimnaziale Centrală, Municipiul Câmpina, este răspunzătoare de realizarea obiectivelor din plan și are 

datoria de a interveni pentru implementarea de măsuri de optimizare și stabilirea direcțiilor de acțiune. 

 

10.3.1.Evaluarea internă 

 

Nr. 

crt. 
Acțiunea Responsabil Parteneri Termen Rezultate Instrumente Indicatori 

1.  

Disciplinele 

opţionale 

realizate în 

urma chestionării 

beneficiarilor 

Director, 
prof. 

Dumitraşcu 

Florentina, 

Echipa de 

Responsabilii 

comisiilor  și 

catedrelor/ 

grupurilor de 

lucru, 

decembrie 

produsul 
final/ 

centralizator 

date 

Chestionare 

satisfacţie; 

PV de 

alegere a 

opţionalului; 

Descriptori 

de 

performanţă, 

numărul 

persoane 
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direcţi şi 

indirecţi ai 

educaţiei 

lucru P.D.I., 

 

C.E.A.C. 

(responsabil, 

prof.   Vasile 

Elena) 

chestionate, 

oferta de 

opţionale pe 

niveluri de 

învăţământ 

2.  

Creşterea 

calităţii 

procesului de 

predare 

învăţare 

reflectată în 

rezultatele 

elevilor 

Director, 
prof. 

Dumitraşcu 

Florentina, 

Comisia CEAC 

Responsabilii 

comisiilor  și 

catedrelor/ 

grupurilor de 

lucru 

 

semestrial 
baza de date a 

şcolii 

Analize, 

statistici 

Numărul  

cadrelor 

didactice 

formate 

Procentul 

elevilor 

promovaţi, 

şi 

cu rezultate 

de 

performanţă 

3.  

Situaţia 

spaţiilor de 

învăţământ şi a 

clădirilor 

Director, 
prof. 

Dumitraşcu 

Florentina 

Comisia CEAC 

CEAC, 

administrator 

financiar, 

Buzăţoiu Simona 

semestrial 
baza de date a 

şcolii 

Analize,  

rapoarte 

Documente de 

inventariere a 

patrimoniului 

4.  

Proiecte de 

parteneriat 

realizate 

Director, 
prof. 

Dumitraşcu 

Florentina, 

Consilierul 

educativ, prof. 

Grapă Carmen 

Coordonatorii/ 

iniţiatorii de 

proiecte 

semestrial 

registrul de 

înregistrare al 

parteneriatelor 

Analize, 

rapoarte 

Număr 

Proiecte 

Număr 

cadre 

didactice și 

elevi 

implicați 

5.  

Imaginea 

şcolii 

reflectată în 

mass-media 

Director, 

prof. 

Dumitraşcu 

Florentina, 

Consilierul 

educativ, prof. 

Grapă Carmen, 

Comisia de 

promovare a 

Cadre 

didactice 

 Părinți 

Elevi 

lunar 
articole, clipuri 

video, interviuri 

Situaţii 

statistice 

Număr articole 

din mass- 

media 
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imaginii şcolii, 

prof. 

Constantinescu 

Rodica 

 

 

10.3.2. Evaluarea externă 

Va fi realizată de către reprezentanții I.Ș.J.Prahova, A.R.A.C.I.P. și M.E.N. 

 

10.4. Revizuirea PDI 

Revizuirea planului se va face, de regulă, la începutul anului școlar, în lunile septembrie – octombrie, pe baza concluziilor desprinse din Raportul 

privind starea învățământului în școală, în anul școlar încheiat (2017-2018) și pe baza propunerilor făcute de beneficiarii direcți și indirecți ai școlii. 

 


