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Argument 
 

 

Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2015-2019 s-a realizat plecând de la o 

radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de învăţământ şi 

asupra mediului organizaţional intern. 

Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi 

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

activităţii unităţii. 

În contextul amintit, reliefarea responsabilităţilor specifice personalului de conducere şi ale 

tuturor membrilor organizaţiei educaţionale a căpătat amploare şi consistenţă, pentru mai buna 

cunoaştere a îndatoririlor şi obligaţiilor de serviciu, generale şi curente, precum și a termenelor şi 

standardelor calitative impuse acestora. 

Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor 

generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora. 

 Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care reprezintă 

capitalul de referinţă) şi a "oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de comunitate. 

 Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii 

şcolare, corelate cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate. 

 Analiza  condiţiilor  socio-economice  şi  proiectarea  traiectoriei  de  dezvoltare  s-a  făcut  pe  

baza programelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului economic 

pe termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi documentele elaborate de Consiliul Local 

Tg-Jiu, Primăria Tg-Jiu şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Gorj. 

 S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor şi 

comisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultările cu elevii, 

propunerile avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale şi de agenţii 

economici - parteneri tradiţionali ai instituţiei. 

 Programele Ministerului Educaţiei ș i  Cercetării Științifice şi ale Guvernului României 

privind reforma şi modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor principale de 

dezvoltare instituţională în perioada 2015-2019. 

 Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, valorile şi 

practicile societăţii  democratice. Misiunea şcolii reprezintă raţiunea de a fi a organizaţiei şi exprimă, în 

mod explicit, preocuparea constantă de a produce valori pentru societate. 

 Performanţele obţinute în ultimii ani de Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Tg-Jiu 

ne îndreptăţesc în asumarea unor obiective manageriale care să pună în operă intenţia de dezvoltare 

instituţională  a  colectivului didactic şi să orienteze  interesul de formare şi instruire a elevilor. 
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Context legislativ  
 

Baza conceptuală a prezentului Proiect de dezvoltare instituțională o reprezintă 

legislația în vigoare:  

 Legea 1/2011, Legea Educației Naționale  

 O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul 

național de învățământ  

 Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N.  

 Programul de Guvernare pe perioada 2012 – 2016, capitolul Educație. 

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație.  

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul 

preuniversitar. 

 Regulamentul de Organizare și Funcționare a Școlii Gimnaziale ,,Alexandru 

Ștefulescu” Tg-Jiu  

 Ordinul MEN nr. 4619 din 22.09.2014 

 Strategia managerială a Inspectoratului Şcolar Județean Gorj pentru anul şcolar 

2015/2016 

 HG 1534/2008 – Standarde de referință si indicatori de performanță pentru evaluarea 

si asigurarea calității în învățământul preuniversitar 

 HG 21/2007 – Standarde de acreditare pentru autorizarea unităților de învățământ 

preuniversitar; Standarde de autorizare a unităților de învățământ preuniversitar 

 Proiectul instituţional al Primăriei Tg-Jiu 

 Proiectul instituţional al I.S.J. Gorj.  

 

 

Având în vedere cadrul legislativ, obiectivele în domeniul educaţiei  urmărite în  mod 

prioritar în elaborarea  Proiectului de dezvoltare instituţională a şcolii sunt:  

 Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie;  

 Dezvoltarea abilităţilor necesare învăţării de-a lungul întregii vieţi;  

 Corelarea sistemului de educaţie şi a celui de cercetare, dezvoltare şi inovare cu 

obiectivele şi reperele europene;  

 Creşterea calităţii în educaţie pentru formarea resurselor umane creative.  

 

La acestea se adaugă obiective menţionate explicit în strategia de dezvoltare locală:  

 Egalizarea şanselor la educaţie ale tuturor elevilor;  

 Creşterea calităţii actului educaţional - ca bază a creşterii competitivităţii forţei de 

muncă;  

 Dezvoltarea unui sistem informaţional computerizat pentru şi între toţi partenerii 

educativi. 
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I. PREZENTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Informații generale 

 

Unitatea şcolară:  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU ŞTEFULESCU” TG-JIU 

 

Adresa unităţii:    STR. CALEA EROILOR, NR. 32, TG-JIU, GORJ,    

   Cod poştal: 210135,  

Telefon – fax: 0253 212679; 0353 801415 

   E - mail: scgenstefulescu_06@yahoo.com 

   Website: http://stefulescu.scoli.edu.ro 

          

Tipul şcolii: școală cu clasele C.P.-VIII 

 

Limba de predare: limba română 

 

Provenienţă: mediul urban 

     

Localizarea geografică 

 

Şcoala este amplasată în zona centrală a municipiului Târgu-Jiu, învecinându-se cu 

obiective economice şi culturale de interes judeţean şi naţional: Muzeul Judeţean de Istorie 

”Alexandru Ștefulescu” Gorj, Banca Comercială Română, Universitatea „Constantin 

Brâncuşi”. 

 

Istoricul şcolii 

Instituția de cultură a luat fiinţă ca şcoală publică în limba naţională la 1 

aprilie 1832, primul dascăl numit de Eforia Școalelor fiind Costache Stanciovici -

Brănişteanu. Pentru deschiderea cursurilor se fac pregătiri încă de la sfârşitul 

anului 1831. 

Școala şi-a întrerupt cursurile în 1848 din cauza evenimentelor 

revoluţionare,  redeschizându-se  în anul 1851, când revine ca institutor Costache 

Stanciovici - Brănişteanu, alături de el fiind numit și Ion Iliescu. După acest an 

şcoala va funcţiona neîntrerupt, sub titulatura de Școală Primară, până la reforma 

învăţământului din 1948. 

Începând din 1901 unitatea se va numi Școala Primară de Băieţi numărul 

unu, până în 1948 când va primi denumirea de Școală elementară, continuând să 

funcţioneze cu două cicluri de învăţământ. 

După 1900 se înfiinţează cursuri complementare pentru adulţi, iar 

începând din anul şcolar 1924-1925 şcoala va funcţiona cu regim de şapte clase.  

mailto:scgenstefulescu_06@yahoo.com
http://stefulescu.scoli.edu.ro/
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Dintre dascălii care au condus şi au dobândit un meritat prestigiu pentru 

această şcoală, se remarcă în mod deosebit Alexandru Ștefulescu, care a funcţionat 

aici ca institutor şi director între anii 1879—19l0. 

Din cauza celui de-al doilea război mondial, cuvintele de mângâiere, 

îndemnurile, nu puteau suplini greutăţile financiare şi materiale ale şcolii devenită 

Grup Şcolar de băieţi Tg-Jiu.  

După 1948 Școala denumită ”elementară” a continuat să funcționeze cu 

două cicluri de învăţământ. 

În 1961 unitatea devine Școala Generală Nr. 4 Tg-Jiu, iar din 1996 se 

numește Școala Generală ”Alexandru  Ștefulescu” Tg-Jiu. 

Efortul părinţilor, efortul dascălilor, sprijinul primit din partea 

organelor competente au făcut ca această şcoală să pună azi la dispoziţia 

elevilor un număr total de 25 săli de clasă, cabinete, laboratoare, dotate cu 

un apreciabil material didactic în care învaţă 12 58 de elevi. 

Aprecierea calității activității didactice și a managementului școlii este reliefată 

prin: 

- Atestat pentru nivelul calității educației oferit în urma evaluării de către ARACIP – 

FB pentru 23 din 24 indicatori evaluați (cel mai bun rezultat din județul Gorj). 

- Diploma de excelență instituțională pentru calitatea activității didactice; 

- Certificat de Școală Europeană în 2011 și 2014; 

- Certificatul de Școală Eco – dreptul de a arbora “Steagul Verde”; 

- Directorul anului – 2007 - pentru calitatea activității manageriale ; 

- Manager 2010 - pentru directorul școlii. 

 

Misiunea şcolii 
 

Şcoala îşi propune să perpetueze dezvoltarea unui mediu favorabil învăţăturii, să 

ofere tuturor elevilor același start solid în educaţie, prin formarea de competenţe, capacităţi 

şi deprinderi, prin îmbogăţirea cunoştinţelor şi prin modelarea personalităţii lor, oferindu-

le șanse de afirmare la nivel european. 

 Promovarea excelenței în educație exprimată în termeni de valoare adăugată și 

valoare creată permite dezvoltarea fiecărui elev la nivelul maxim al intelectualității sale. 

 Fiind o școală de talie europeană, păstrează ca prioritate pregătirea elevilor pentru o 

lume în schimbare care să le permită să își găsească locul și menirea socială. 

 Școala noastră promovează și dezvoltă valori europene ce constituie o permanentă 

interacțiune între noi, comunitatea locală și cea europeană. 

 

Viziunea şcolii 
 

Şcoala Generală „Alexandru Ştefulescu” îşi propune să dezvolte în parteneriat cu 

comunitatea un mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale, în care fiecare individ să 

beneficieze de şansa dezvoltării sale ca persoană, pentru a fi pregătit pentru o treaptă 
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superioară de educaţie şi ca bun cetăţean al secolului XXI, prin efortul şi dorinţa pozitivă a 

elevilor, cadrelor didactice şi administrative de a izbândi în acest demers. Este mediul 

deschis, prietenos, tolerant, stimulativ şi creativ în care elevul se simte în siguranţă, 

acceptat şi integrat, unde îşi poate dezvolta potenţele lui native în vederea atingerii 

nivelului maxim al dezvoltării personalităţii sale. 

 Pionii principali ai creării acestui mediu sunt cadrele didactice sprijinite de 

specialişti, părinţi şi membrii ai comunităţii. 

 Împreună facilitează crearea unei personalităţi armonioase, capabile să se integreze 

şi să sprijine pozitiv societatea. 

 Urmăm astfel principii fundamentale, precum respectarea şi construirea demnităţii 

umane, parteneriatul social pentru educaţie, activ, stabil, de durată şi centrat pe elev. 

 Aceste principii sunt susţinute de un conturat spirit de echipă - profesori, elevi, 

părinţi – şi de un definit climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii noştri. 

Școala are în vedere reconsiderarea managementului din perspectiva egalizării şanselor cât 

şi asigurarea compatibilităţii cu sistemul de educaţie europeană, şcoala având menirea de 

a-i forma pe elevi în spiritul normelor, valorilor şi exigenţelor europene. 

 

Informaţii privind resursele umane 

  a)Personalul didactic de predare 

Anul şcolar 2012-2013:  

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: 73 Număr personal didactic 

Necalificat Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Fără definitivat 

3 60 4 6 - - 

 

Anul şcolar 2013-2014:  

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: 75 Număr personal didactic 

Necalificat Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Fără definitivat 

3 62 8 2 - - 
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Anul şcolar 2014-2015:  

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: 73 Număr personal didactic 

Necalificat Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Fără definitivat 

3 55 8 7 - - 

 

Anul şcolar 2015-2016:  

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: 78 Număr personal didactic 

Necalificat Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Fără definitivat 

3 58 9 7 1 - 

 

 

b) Personalul didactic auxiliar 

Total personal didactic auxiliar  6,5 norme.  

Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări: 

 

Funcţia Norme  Calificarea  (DA sau NU) 

Secretar şef 1 Da 

Secretar 1,5 Da 

Contabil  1 Da 

Bibliotecar  1 Da 

Administrator  1 Da 

Informatician 1 Da 

    

c) Personalul nedidactic (administrativ) 

Total personal nedidactic angajat: 12 persoane     

Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:   

Funcţia Număr persoane  Calificarea  (DA sau NU) 

Îngrijitor curăţenie 7  Nu  

Şofer  1 Da 

Muncitor întreţinere 2 Da 

Paznic  2 Nu 
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Informaţii privind spaţiile 
a) Spaţiile şcolare 

Suprafaţa desfăşurată a clădirilor (suprafaţa construită /mp x numărul de niveluri al clădirii) 

 

Nr.crt. Suprafața 

 

mp 

1.  Suprafaţa totală                                                                             2237,52 

2.  Suprafaţa sălilor de clasă                                                              1298,65 

3.  Suprafaţă sală sport şi vestiar                                                            350 

  

 Spaţii în unitate: 
 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

1. Săli de clasă /grupă 16 

2. Cabinete 3 

3. Laboratoare 4 

4. Amfiteatru 1 

5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport 1+1 

6.  Spaţii de joacă  2 

 

Spaţii şcolare aparţinând structurilor subordonate: Drăgoieni şi Preajba 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Săli de clasă /grupă 2/2 111/84 

2. Cabinete* -  

3. Laboratoare* -  

4. Ateliere* -  

5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport 1/- 48//- 

6.  Spaţii de joacă */curte 1/ 1 290/1372 

7. Alte spaţii   

 

 

b) Spaţiile auxiliare 
 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tip şi număr document 

de deţinere a spaţiului 

Număr 

spaţii 

Suprafaţă 

(mp) 

1. Bibliotecă şcolară / centru de informare şi 

documentare 

- 3 56 

6. Spaţii sanitare WC  3 40 

7. Cabinet medical  1 16 

8. Spaţii depozitare materiale didactice  2 10 

9. Alte spaţii*/ depozit bibliotecă/ atelier/ 

sală distribuire alimente/centrală termică  

 4 24/66/16/15 

TOTAL 106 

TOTAL 13 243 
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Informaţii privind spaţiile auxiliare în unităţile coordonate: Drăgoieni şi Preajba 
 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tip şi număr document de deţinere 

a spaţiului 

Număr 

spaţii 

Suprafaţă 

(mp) 

6. Spaţii sanitare WC  1/1 21/12 

7. Cabinet medical  1/- 36/- 

8. Spaţii depozitare materiale 

didactice 

 -/1 -/70 

9. Alte spaţii*/cancelarie  1/ 22/15 

TOTAL 3/2 79/27 

 

c) Spaţiile administrative 
Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Secretariat 1 29 

2. Spaţiu destinat echipei manageriale 1 29 

3. Contabilitate  1 15 

 

Informaţii privind beneficiarii primari   

 

a) Populaţia şcolară în ultimii ani 

An şcolar Preșcolar 
Număr elevii 

înv. primar 

Număr elevii 

înv. gimnazial 
Total elevi 

2010-2011 45 517 522 1084 

2011-2012 35 543 497 1075 

2012-2013 26 669 525 1220 

2013-2014 39 690 519 1248 

2014-2015 27 687 545 1259 

2015-2016 19 680 559 1258 
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2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

TOTAL ABSENȚE 15188 11294 10220 12397 12047

ABSENȚE MOTIVATE 10654 3295 6000 9048 8428
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b)Situația absenteismului 

 

AN 

ŞCOLAR 

Rata de 

cuprindere 

în 

învăţământ 

Rata 

abandon 

şcolar 

Frecvenţa Rata de 

promovabilitate 

la TESTELE 

NAŢIONALE 

Mediul de 

provenienţă 

al elevilor 

TOTAL 

ABSENŢE 

ABSENŢE 

MOTIVATE 

 

2010/2011 

 

100% 0 15188 10654 100% 

U-1033 

(95,29%) 

R-51 

 

2011/2012 

 

100% 0 11294 3295 100% 

U-1033 

(95,29%) 

R-51 

 

2012/2013 

 

100% 0 10220 6000 100% 

U-1220 

(85,40%) 

R-51 

 

2013/2014 

 

100% 0 12397 9048 100% 

U-1033 

(95,29%) 

R-51 

2014/2015 100% 0 12047 8428 100% 

U-1033 

(95,29%) 

R-51 
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c)Rezultatele obţinute la teste naţionale  

 
Anul 

testării 

Nr total 

elevi 

Note obţinute / Rezultate la limba și literatura română 

Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

2012 118 3 3 11 17 25 59 

2013 139 12 20 11 31 39 26 

2014 105 2 11 17 13 27 35 

2015 116 1 3 19 12 31 50 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anul 

testării 

Nr total 

elevi 

Note obţinute / Rezultate la matematică 

Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

2012 118 22 18 14 8 13 43 

2013 139 14 13 17 18 23 54 

2014 105 5 5 16 11 26 42 

2015 116 12 10 11 18 22 43 
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d)Rezultatele elevilor la sfârșit de an școlar 

 
Anul 

școlar 

Nr. total elevi Număr de elevi din clasele I-IV / rezultate obținute la limba și 

literatura română 

Insuficient  Suficient  Bine Foarte bine 

2012 547  65 151 331 

2013 573 1 56 128 388 

2014 557 2 53 116 386 

2015 566 5 61 85 415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anul 

școlar 

Nr. total elevi Număr de elevi din clasele I-IV / rezultate obținute la 

matematică 

Insuficient  Suficient  Bine Foarte bine 

2012 547  48 127 372 

2013 573 1 59 132 381 

2014 557 2 47 122 386 

2015 566 5 63 129 369 
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Anul 

școlar 

Nr. 

total 

elevi 

Număr de elevi din clasele V-VIII/ media generală le sfârșit de an școlar 

5-5,99 6-6,999 7-7,99 8-8,99 9-10 Situaţie şcolară 

neîncheiată 

2012 490 11 15 77 125 262  

2013 519  6 90 147 276 - 

2014 517  11 99 130 277  

2015 545  16 93 130 306  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

e) Discipline opționale 
 

An școlar 
Număr de discipline 

opționale 

Număr de ore 

2012/2013 18 43 

2013/2014 21 45 

2014/2015 22 54 

2015/2016 20 51 
 
 

f) Experienţa în derularea de proiecte, parteneriate şi activităţi de cooperare 

europeană  
 

PROIECTE FINALIZATE 

Proiecte Comenius 

”Four Seasons, One Europe” Proiect Comenius Multilateral 

”European Children Celebrate” Proiect Comenius Multilateral 

”Our Amazing Treasure – Nature” Proiect Comenius Multilateral 

”Active Citizenship In European Context” Proiect Comenius Regio 

”Every Last Drop”Proiect Comenius Multilateral 

”Healthy School” Proiect Comenius Regio 

”Improving Quality Management Systems At Education Centres” Proiect Comenius Regio 
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Proiect POSDRU ”Învățăm Împreună”  

 

Proiecte e-Twinning: 

”A bouqet of diversities” 

”A journey the legends, miths, tales” 

”Environmental project” 

”Hands from Europe” 

”In a flash across borders” 

”Let’s sing ogether” 

”Scene of life” 

”Oh, my sweet town” 

”World hearitage exibition” 

”Walking for health” 

”European cookbook” 

”Interesting why- children`s qestions and curiosities” 

”Correlation between two diferent disciplines” 

”My town, my region” 

”How do teenagers sped their free time?” 

”Seven nature of my country” 

 

PROIECTE ÎN CURS DE DERULARE: 

Proiecte Erasmus +, Parteneriate Strategice, KA2, ”Library A Magic Place” 

Proiecte Erasmus +, Parteneriate Strategice, KA2, ”E-lios” 

 

Baza materială 
 

RESURSE MATERIALE 

 20 de săli de clasă dotate cu videoproiector, imprimantă, calculator, tablă magnetică; 

 amfiteatru; 

 3 laboratoare: fizică , chimie, biologie; 

 cabinet de informatică dotat cu 35 de calculatoare de ultimă generație; 

 cabinet de logopedie; 

 cabinet învățător de sprijin; 

 cabinet comisii metodice; 

 cabinet consilier educativ; 

 bibliotecă -  33 000  volume cărţi; 

 sală de sport, bază sportivă; 

 cabinet științe umaniste; 

 cabinet medical; 

 cabinet  psihopedagogic; 

 cabinet C.E.A.C; 

 aparatură electronică: 3 aparate de aer condiționat, 3 table inteligente, 17 xerox-uri, 15 

imprimante, 70 calculatoare, 6 aparate foto, 2 camere video 

 microbuz pentru transportul elevilor. 
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În incinta școlii există o rețea formată din 10 routere wireless care furnizează 

internet, acesta putând fi accesat în orice moment, oriunde în incinta școlii. 

Baza materială a Școlii Generale Alexandru Ștefulescu a cunoscut  o evoluție 

pozitivă de-a lungul timpului. Astfel în anul 1990  prin protocolul încheiat între Prefectura  

Județului Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj  și Scoala Gimnazială Nr.4 , valoarea 

bunurilor materiale la data de 31 decembrie 1990 a fost de 360,57 lei . 

În anul 2000, Școala Generală Alexandru Ștefulescu  a avut un  patrimoniu în 

valoare de 10.466,50 lei, conform protocol  181/20.02.2001 încheiat între Colegiul 

National  Comercial ”Virgil Madgearu”  și Scoala Gimnaziala ”Alexandru Ștefulescu” cu 

ocazia înființării centrului de execuție bugetară cu 01.01.2001, în urma reorganizării de 

către Inspectoratul Școlar Județean Gorj. 

În ultimii 10 ani baza materială a școlii a avut o evoluție ascendentă, atât în ceea ce 

privește întreținerea clădirilor, a spațiilor administrative, a sălii de sport și a bazei sportive, 

cât și a dotărilor cu materiale didactice și mijloace de învățământ. 

În baza deciziei nr. 346 /2007, Școala Generală ”Alexandru Ștefulescu” devine 

centru de execuție bugetară începand cu 01.12.2007, ocazie cu care se încheie un protocol 

de predare-primire între Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu”  și unitatea noastră. 

Valoarea patrimoniului  la data de 31 decembrie 2007 este 275.760,39 lei , cuprinzând 

mijloacele fixe existente în exploatare și obiectele de inventar aflate în folosință la data de 

31.12.2007. 

În baza adresei nr.2508/28.03.2008 emisă de I.S.J. Gorj s-a alocat suma de 42.000 

lei pentru achiziționarea de mobilier (vitrine laboratoare, pentrut sălile de clasă bănci 

școlare, catedre, cuiere cu dulapuri,vitrine de prezentare, scaune pentru cancelarie). 

Tot în anul 2008 s-au alocat sume pentru dotarea unităților de învațământ cu 

finanțare de la bugetul de stat astfel: 13.880 lei fond de carte pentru bibliotecă, finanțare 

pentru laboratoare și cabinete școlare  – 7.080 lei  mijloace fixe – copiator INEO si bunuri 

si servicii in valoare de 10.620 lei (boxe,videoproiector, ecracne de proiectie, imprimante, 

materiale didactice pentru următoarele cabinete: biologie, chimie, fizică și geografie), 

echipament sportiv - mijloace fixe 2.894 lei aparat foto multifuncțional  și obiecte de 

inventar în valoare de 4.341 lei. În acelas an s-a efectuat dotarea cabinetului de consiliere 

conform ordinului de dotare minimală  în valoare de 16.000 lei. 

Îmbunatatirea bazei materiale s-a efectuat și  prin transfer bunuri în custodie de la 

Primaria Municipiului Tg-Jiu în valoare de 50.850,92 lei, constând în mobilier școlar 

pentru sălile de clasă. 

În anul 2009 s-au achizitionat bunuri și servicii prin finanțare de la bugetul local și 

din activități autofinantate. În acest sens,  în ultimii ani s-au efectuat și servicii pentru 

îmbunătățirea bazei materiale . 

Se observă modificarea radicală a structurii bazei materiale punându-se în 

permanență accent deosebit pe achiziționarea de bunuri materiale moderne și performante 

pentru realizarea unei calități înalte a actului educațional. 

           În anul 2007 a fost înființată ”Asociația Părinților Elevilor din cadrul Școlii 

Generale ”Alexandru Stefulescu””, scopul asociației este nelucrativ și constă în asigurarea 

de fonduri necesare dezvoltării unei baze materiale didactice corespunzatoare desfășurării 

procesului de învățământ în condiții de siguranță și la standarde calitative superioare. 

Veniturile asociației provin din cotizatia membrilor, donații și sponsorizari.  În ultimii ani 
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s-a achiziționat mobilier pentru clase: 4 ansambluri dulap+cuier, mobilier CEAC 

(bibliotecă, birou, scaune), rafturi bibliotecă, amenajarea amfiteatrului cu mobilier 

modular, bănci, scaune, videoproiectoare , laptop-uri, imprimante și copiatoare color.   

  În anii 2010-2012, în urma desfăşurării de către ISJ-Gorj a Proiectului 

"Invățăm împreuna"- POSDRU,  Școala Generală "Alexandru Stefulescu", în calitate de 

partener I, şi-a îmbunătăţit baza materială cu lap-top, imprimantă, cameră foto.     

 Tot în anul şcolar 2010-2011, opt săli de clasă au fost amenajate (parchet, zugrăvit), 

veniturile provenind din sponsorizări şi donaţii, asigurându-se astfel un proces educativ în 

condiţii superioare. 

 În anul școlar 2012/2013 s-a primit mobilier specific clasei pregătitoare pentru 120 

de elevi, iar în anul școlar 2013/2014 pentru încă o clasă pregătitoare, 30 de seturi pupitru 

și scaun. De asemenea, la începutul anului școlar a fost amenajată încă o sală de clasă și a 

fost achiziționat  mobilier școlar pentru 30 de elevi. 

          Fondul de carte este împărțit conform normelor metodologice de organizare a unei 

biblioteci școlare , in – fond de imprumut la domiciliu cu acces direct la raft  si fond de 

imprumut la sala de lectura pentru documentare. Conform C.Z.U. ariile cunoasterii sunt 

bine reprezentate in fondul de carte, repartizate sistematic – alfabetic cu plăcuțe 

indicatoare. 

           Biblioteca are afișată schița de orientare în  bibliotecă și deține și mijloace de 

orientare: catalogul alfabetic și sistematic, mape tematice, etc. 

           Pe parcursul anilor, fondul de carte s-a imbunatatit astfel in anul 2001 dotarea era 

de 22.336 volume carte in valoare de 23.246 lei , iar in 2010 dotarea este de 30.026 

volume in valoare de 37.073,21 lei ,atat prin atragerea donatiilor, cat si prin Programul 

special de dotare a bibliotecilor scolare si a C.C.D. .Achizitiile in vederea completării și 

întreținerii colecțiilor de bibliotecă s-au făcut conform criteriilor de dotare prevazute de 

normele in vigoare .  

 În anul 2011 au intrat încă 369 de volume, cu valoare de 3564,3 lei. 

 În anul 2012 au intrat încă 492 de volume, cu valoare de 4289,58 lei. 

 În anul 2013 s-au adăgat 767  de volume, cu valoare de 2854,00 lei. 

 Alocările bugetare au avut și ele o evoluție ascendentă, atât în privința finanțării de 

bază, cât și a finanțării de la bugetul local 

 

Bugetul de venituri  

Anul Cuantumul total al bugetului de venituri al unităţii 
şcolare (pentru toate tipurile de finanţare – de bază, 
suplimentară şi complementară – şi indiferent de 
sursă – bugetul de stat, bugetele locale, venituri 
proprii) exprimat în mii RON: 

 

Veniturile proprii realizate prin : sponsorizări, 
participarea la proiecte şi programe naţionale 
sau internaţionale (proiecte finanţate din fonduri 
structurale, din Programul de învăţare pe tot 
parcusul vieţii etc.), activităţi productive, prestări 
servicii, organizarea de evenimente pentru 
comunitate etc. (mii RON): 

2012 2775 208 

2013 3443 227 

2014 4239 148 

2015 3895 în curs de execuție în curs 
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II. PREZENTAREA COMUNITĂŢII ȘCOLARE 
 

Informaţii de tip calitativ 
 

 Mediul de provenienţă al elevilor: elevii provin din familii cu nivel de școlarizare 

mediu și superior. 

 Calitatea personalului didactic: calificat 100% şi cu performanţe în activitatea 

didactică 80%. 

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

 Comunicarea, circulaţia informaţiei: în şcoală există o bună comunicare între elevi, 

cadre didactice, părinţi, directori, personal didactic auxiliar, personal nedidactic şi de 

îngrijire, precum  şi o bună circulaţie a  informaţiei în ambele sensuri. 

 Calitatea managementului școlar: directorul școlii împreună cu o echipă de cadre 

didactice abilitate prin cursuri de perfecționare în domeniul managementului educațional, 

au inițiat și dezvoltat activități(relații) de parteneriat cu alte școli din țară și din străinătate, 

cu comunitatea locală. Școala funcționează după un plan managerial propriu. 

 Stilul de conducere la nivelul unităţii de învăţământ s-a dorit a fi participativ, prin 

implicare sau delegare de sarcini de lucru considerat ca realizat. 

 Ambianţa din unitatea şcolară: în şcoală domină o atmosferă de lucru, caracterizată 

prin implicare  şi responsabilitate, prin colaborare şi sprijin reciproc. Se promovează 

munca în echipă atât pentru cadrele didactice cât şi pentru elevi. 

Cultura organizațională 

       Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt : 

egalitarismul, cooperarea, munca în echipă, respectul față de copii, respectul față de 

profesie, libertatea de exprimare, receptivitate la nou, creativitatea, entuziasmul, dorinta de 

afirmare.  

 Se întâlnesc însă șii cazuri de elitism profesional, individualism, competitie, 

intelectualism, rutină, conservatorism, automultumire. 

 Regulamentul de organizare și funcționare a școlii a fost elaborat prin consultarea 

tuturor factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea 

si Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar nr. 5115/2014. În conţinutul 

Regulamentului de Organizare și Funcționare a Școlii Gimnaziale ”Al. Ștefulescu” sunt 

cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a 

personalului nedidactic.  

În ceea ce privește climatul organizației școlare am putea spune că este un climat 

deschis, caracterizat prin dinamism și grad înalt de angajare a membrilor instituției 

școlare; este un climat stimulativ care oferă satisfacții, relațiile dintre cadrele didactice 

fiind deschise, colegiale, de respect și de sprijin reciproc.  

 Directorul este deschis și ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente și 

sincere la adresa acestora, le respectă competența, le oferă o largă autonomie, îi sprijină și 

ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii.Toate aceste 

aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă și extrașcolară şi în conduita 

cadrelor didactice, ceea ce conduce la creșterea prestigiului școlii în cadrul comunității. 
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Politicile şcolii privind legatura cu comunitatea 
 

 Școala va implica tot mai mult comunitatea locală pentru realizarea obiectivelor 

proprii; 

 Va păstra legăturile existente și va stabili legături noi la nivel local, național și 

internațional, stimulând comunicarea între elevi și integrând în curriculum proiectele 

commune; 

 Elevii vor obține o perspectivă globală și o înțelegere complexă a realității culturale si 

laborale a lumii călătorind fizic (excursii în țară și în străinătate) și virtual; 

 Vom reînnoi acordurile de parteneriat cu agenții economici cu care avem legături si 

vom căuta să stabilim altele noi. 

 

III. ANALIZA  SWOT 
 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) 

SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere:  

              - oferta curriculară 

              - resursele umane 

              - resursele materiale şi financiare 

              - relaţiile cu comunitatea 

     - mediul intern și extern 

 

Oferta curriculară 
PUNCTE TARI 

- Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri 

de învăţământ şi programe şcolare, programe şcolare alternative, auxiliare curriculare – 

manuale, caiete de  lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, etc.). 

- Oferta diversificată de opţionale; 

- Comunicarea eficientă între şcoală, CCD şi inspectoratul şcolar pentru buna organizare a 

curriculumului şcolii. 

- Promovarea educaţiei ecologice în rândul elevilor şi părinţilor. 

 

PUNCTE SLABE 

- Managerial - oferta școlii prin CDȘ nu satisface nevoile tuturor beneficiarilor (elevi, 

părinți) 

- Administrativ – opțiunile pentru opțional se stabilesc în funcție de decizia majorității 

elevilor clasei, deoarece se lucrează cu întreaga clasă, 

- Resurse umane – insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor didactice în raport cu 

solicitările părinţilor şi copiilor (beneficiarilor) 

 

OPORTUNITĂŢI 

- Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice, 

- CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite domenii 

de activitate, 
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- Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism școlar și contribuie 

la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru învăţare, 

- CDŞ permite valorificarea abilităţilor individuale. 

 

AMENINŢĂRI 

- Insuficienta diversificare și adecvare a CDȘ la cerințele și solicitările elevilor poate 

scădea motivația acestora pentru învățare, 

 - Lipsa manualelor școlare datorită retragerii de pe piață sau a schimbărilor de programe 

școlare; 

- Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) 

beneficiarilor.  

- Comunicarea deficitară între şcoală, CCD şi inspectoratul şcolar poate afecta buna 

organizare a curriculumului şcolii 

- Scăderea prestigiului profesiei didactice, 

- Educația nu mai e privită ca un mijloc de promovare socială. 

 

Resurse umane 
PUNCTE TARI 

- Creşterea ponderii populaţiei şcolare, 

- Personal didactic calificat în proporţie de 100 %, 

- Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este de 62%, 

- Existenţa unor performanţe notabile ale elevilor la nivel judeţean şi naţional, 

- Relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesori-

profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ 

- Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice (există 5  comisii 

metodice la învăţământul primar şi 6 comisii metodice la gimnaziu, precum şi o bună 

coordonare a acestora 

- Preocuparea cadrelor didactice pentru promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală, 

- Preocuparea personalului şcolii pentru atragerea populaţiei şcolare, 

- 3 cadre didactice au titlul de doctor,  

 -10 cadre didactice din şcoală sunt metodişti ai I.S.J. la următoarele discipline: limba 

română, istorie, biologie, chimie şi învăţători, 

- 8 cadre didactice sunt formatori, 

- 7 cadre didactice sunt formatori la CCD Gorj, 

- 21 experți de lungă durată în proiecte POSDRU, 

- 2 cadre didactice sunt mentori ai ISJ Gorj,  

- 1 evaluator extern ARACIP, 

- 1 formator național ARACIP, 

- Disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra în echipă, 

- Un număr mare de cadre didactice au participat la stagii de iniţiere în utilizarea 

calculatorului, organizate de C.C.D Gorj sau prin proiecte POSDRU; 

- Un număr de 9 cadre didactice au participat la cursuri de iniţiere în A.E.L., 

- 25 de cadre didactice care au urmat cursul INTELTEACH și promovează metoda 

predării pe baza proiectelor, 
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- 2 formatori pentru clasa pregătitoare; 

- Există învăţători cu rezultate remarcabile în activitatea didactică, fapt ce constituie un 

element de atracţie pentru înscrierea elevilor în clasa pregătitoare, 

- Toate cadrele didactice au participat la cursuri de formare şi de perfecţionare organizate 

de C.C.D., 

- Existenţa unui grup de elevi capabili de performanţă care sunt pregătiţi în cadrul grupelor 

de excelenţă, 

- Interesul unor cadre didactice pentru promovarea unui învăţământ modern, 

- Participarea cadrelor didactice la activităţi extracurriculare, 

- Existenţa unui  profesor psihopedagog, a unui logoped şi a învăţătorului de sprijin, 

- Preocuparea cadrelor didactice pentru participarea la simpozioane, comunicări ştiinţifice, 

pentru realizarea de publicaţii de specialitate, materiale auxiliare etc. 

- Marea majoritate a cadrelor didactice au obţinut gradaţii de merit, salarii de merit şi 

Distincţia Gheorghe Lazăr, 

- Școala are încadrat un informatician care să faciliteze accesul la calculator al profesorilor 

și al elevilor, 

- Existenţa site-ului şcolii  şi a revistei şcolii ,,Arcade” 

- Organizarea unor activități de tip After-school, de petrecere a timpului liber și activități 

remediale pentru elevii ce aparțin grupurilor dezavantajate în cadrul proiectului POSDRU 

,,Învățăm împreună” 

- Existența Asociației Părinților Elevilor Școlii Generale Alexandru Ștefulescu și 

implicarea ei în derularea unor activități cultural-educative și în amenajarea și întreținerea 

spațiilor școlare. 

- Preocuparea cadrelor didactice pentru crearea și utilzarea softurilor educaționale la clasă. 

 

PUNCTE SLABE 

- Slabă motivare datorită salariilor mici, 

- Un număr redus de cadre didactice organizează lecţii în sistemul A.E.L., fiind un singur 

laborator ce este utilizat și pentru orele de opțional TIC, 

- Lipsa motivaţiei pentru studiu manifestată de o parte dintre elevi. 

 

OPORTUNITĂŢI 

- Activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea 

experienţei, creşterea coeziunii grupului și o comunicare mai bună 

- Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, ONG, universităţi, 

prin programe POS-DRU, 

- Întâlnirile frecvente între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii la 

nivelul clasei/şcolii, consultaţiile, lectoratele cu părinţii) în cadrul orelor de consiliere 

școlară, 

- Cadre didactice care îşi asumă responsabilităţi şi le aduc la îndeplinire, 

- Organizarea activităţii grupelor de performanţă la limba română, fizică, matematica, 

chimie şi biologie,  

- Derularea unor programe de pregătire suplimentră pentru elevi, 

- Derularea unor programe de pregătire a părinților de tipul ”Școala părințior”, 

- Derularea unor programe de educaţie interculturală, 
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- Extinderea programelor de educaţie ecologică și de educație pentru sănătate, 

- Parteneriat cu societăți comerciale în vederea asigurării sponsorizării concursurilor 

școlare și premierea olimpicilor. 

 

AMENINŢĂRI 

-  Scăderea motivației și a interesului pentru activitățile profesionale, 

- Criza de timp a unor părinţi datorată actualei situaţii economice, care influențează 

echilibrul emoțional al elevilor și comunicarea școală-familie, 

- Nivelul scăzut de educație sau conservatorismul unor părinți, destrămarea unor familii 

sau indiferența familiei, determină o slabă pregătire și supraveghere a elevilor, 

- Insuficiența spațiilor școlare datorită creșterii continue a numărului de elevi din școala 

noastră 

 

Resurse materiale şi financiare 
PUNCTE TARI 

- Administrarea optimă a resurselor materiale şi financiare existente, 

- Starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare, 

- Placarea holurilor din localul nou cu gresie, 

- Amenajarea amfiteatrului în vederea desfășurării unor activități școlare și extrașcolare, 

- Amenajarea fostului atelier ca sală de clasă și construirea integrală a unei alte săli de 

clasă în curte, 

- Amenajarea unui spațiu pentru desfășurarea activităților comisiei CEAC și al celorlalte 

comisii existente la nivelul școlii, 

- Bituminizarea curţii interioare şi exterioare, 

- Placarea scărilor cu gresie, 

- Sprijinul acordat de Consiliul Local pentru întreţinerea spaţiilor şcolare, 

- Schimbarea tocăriei cu termopan în localul nou, 

- Montare de lambriuri pe holuri şi clase, 

- Încălzirea se realizează cu centrală termică, 

- Schimbarea instalaţiei electrice, 

- Realizarea de zugrăveli interioare şi exterioare, 

- Sprijinul acordat de unele comitete de părinţi pentru îmbunătăţirea ambientului şcolar, 

- Staţie de radio-amplificare funcţională, 

- Montarea unui sistem de securizare (camere video şi sistem pentru cartele), 

- Existența a 2 microbuze pentru transportul elevilor 

- Existenţa cabinetelor, laboratoarelor  pentru anumite discipline: informatică, fizică, 

chimie, biologie 

- Existenţa unei  biblioteci şcolare de peste 33000 volume 

- Biblioteca este conectată la reţeaua Internet 

- Existenţa unei reţele de calculatoare în sistem A.E.L., reînnoite 

- Mobilier nou în toate săli de clasă 

- Existenţa sălii de sport şi a bazei sportive cu un nivel corespunzător de dotare 

- Achiziţionarea de aparatură multimedia 

- Existenţa cabinetului medical 
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- Înfiinţarea cabinetului psihopedagogic și încadrarea unui consilier școlar 

- Înfiinţarea cabinetului de logopedie și încadrarea unui logoped școlar 

- Amenajarea peisagistică a spaţiului verde din incinta şi din vecinătatea şcolii 

- Atragerea de resurse extrabugetare 

- Școala dispune de fonduri extrabugetare 

 

PUNCTE SLABE 

 - Insuficienţa spaţiului şcolar şi ocuparea laboratoarelor cu clase de elevi, 

- Funcționarea a 2 clase a IV a în schimbul doi, din lipsa spațiului școlar, 

- Spațiu școlar insuficient pentru organizarea activităților de tip ”After-School” și pentru 

amenajarea claselor pregătitoare, 

- Fondurile bănești pentru întreținere și construirea unor noi spații școlare sunt 

insuficiente, 

- Insuficienta dotare a laboratoarelor cu ustensile, aparatură și mobilier adecvat 

- Reducerea alocațiilor bugetare pentru salarizarea și stimularea cadrelor didactice şi a 

elevilor, pentru achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice 

- Reducerea alocațiilor bugetare pentru investiții 

 

OPORTUNITĂŢI 

- Descentralizarea şi autonomia instituţională, 

- Parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG, firme, 

- Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi productive şi de întreţinere a 

şcolii, 

- Posibilitatea închirierii spaţiului şcolar în afara orelor de curs, în vederea atragerii de 

fonduri extrabugetare. 

  

AMENINŢĂRI 

- Posibilitatea deteriorării spaţiilor şcolare cauzată de fondurile băneşti limitate, alocate 

unităților școlare din bugetul local, 

- Comportamentul necivilizat al unor elevi poate determina degradarea spaţiilor şcolare, 

- Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor 

existente. 

 

Relaţiile cu comunitatea locală 
PUNCTE TARI 

-  Disponibilitatea conducerii şcolii pentru o colaborare cu ISJ, Primăria, Consiliul Local, 

Consiliul Județean, Asociația Părinților şi comunitatea locală 

- Diriginţii şi învăţătorii organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul 

prevenirii delincvenţei juvenile 

- Întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor, întâlniri lunare cu comitetele 

de părinți pe clase suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii 

- Dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează şi prin intermediul activităţilor 

extraşcolare diverse 
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- Dezvoltarea parteneriatelor locale: muzee, biblioteci, teatru, poliţie, jandarmi, pompieri, 

ISU, DSP, cabinete medicale,CCD, ISJ, Agenția de Protecție a Mediului, Agenția de 

Protecție a Consumatorului 

- Parteneriatele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare 

precum: excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole care au ca scop introducerea 

elevilor în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor 

- Derularea programului Comenius, e-Twining, programelor de grant POSDRU 

- Implicarea unui număr mare de învăţători şi profesori în Programe  şi Proiecte naţionale 

şi internaţionale 

- Parteneriatele cu  Colegiile Naţionale şi Licee tehnologice în vederea realizării unei 

orientări şcolare adecvate 

- Desegregarea populaţiei școlare rrome din cartierul Drăgoieni 

- Activități de desegregare pentru elevii rromi în proiectul POSDRU ,,Învățăm împreună” 

- Activități derulate de tip „Școala părinților” 

 

PUNCTE SLABE 

- Dificultăți de implicare a tuturor părinților în activitățile școlare și extrașcolare 

- O parte din părinți lucrează în străinătate, fapt ce pune în dificultate comunicarea școală-

familie 

 

OPORTUNITĂŢI 

- Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, 

ONG, Biserică, Poliţie, instituţii culturale) 

- Cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al elevilor privind desfăşurarea de activităţi 

comune părinţi-profesori-elevi 

-  Interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională 

- Disponibilitatea de colaborare cu instiutuții omoloage pentru schimburi de experienţă 

 

AMENINŢĂRI 

- Nivelul de educaţie redus şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a 

familiei în viaţa şcolii 

- Instabilitatea la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere 

- Indiferenţa unor familii faţă de situaţia şcolară a propriilor copii 

- Scăderea naturală a populaţiei şcolare 

- Vecinătatea a două şcoli de prestigiu poate determina migrarea elevilor 

- Apariția manifestărilor de violenţă în rândul populaţiei şcolare 

 

Analiza mediului intern și extern 
 

PUNCTE TARI 
- Obținerea Diplomei de Excelență Instituțională 

- Obținerea statutului de ”Școală europeană”, 

- Şcoală de prestigiu la nivel judeţean și național, 

- Obținerea Steagului verde în Programul Mondial Eco-Școala, 
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- Baza materială adecvată, 

- Promovarea învățării active și interactive, centrate pe elev, 

- Receptivitatea cadrelor didactice pentru implementarea unor proiecte inovatoare la 

clasă, 

- Interesul crescut al cadrelor didactice pentru propria dezvoltare profesională, 

- Continuarea derulării unor proiecte Comenius, e-Twinning, Leaf, Regio, POSDRU, 

ERASMUS 

- Monitorizarea permanentă a calității actului didactic de către CEAC  

- Amenajarea ambientală a spaţiului şcolar, 

- Promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală, 

- Toate cadrele didactice calificate, 

- Creşterea efectivelor de elevi, 

- Rezultate bune ale elevilor la olimpiade, concursuri şcolare şi extraşcolare la nivel local, 

judeţean şi naţional,  

- Realizarea planului de şcolarizare, dezvoltarea acestuia, 

- Cadrele didactice au abilități de utilizare TIC, AEL și navigare Internet 

- Bibliotecă cu peste 33.000 volume şi fond de carte actualizat anual, 

- Existenţa în şcoală a unei reţele de 27 calculatoare, laptop-uri și video proiectoare 

pentru toate sălile de clasă, trei table inteligent, imprimante, ecrane, staţie de sonorizare, 

staţie de radio-amplificare, sistem de supraveghere video, sistem de acces cu cartelă, 

- Existența unei baze de date cuprinzătoare privind populația școlară, cadrele didactice, 

normarea, mișcările de personal, documente și situații contabile, 

- Interesul cadrelor didactice pentru un învăţământ modern, 

- Accesul elevilor la cele mai prestigioase colegii şi licee, 

- Dezvoltarea organigramei cu un post de administrator de rețea și încă un post de 

secretar, 

- Foarte multe cadre didactice cu gradaţie de merit şi distincţia „Gh. Lazăr”, 

- Atragerea unor venituri extrabugetare , 

- Managementul eficient al resurselor financiare 

- Existenţa unui grup de elevi capabili de performanţă, 

- Disponibilitatea elevilor de participare la activităţi extracurriculare, 

- Accesul cadrelor didactice şi elevilor la InternetParticiparea unor elevi şi a unor cadre 

didactice la grupele de excelenţă 

- Pregătirea suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională, concursuri școlare și 

pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare 

- Organizarea și susținerea de activități de tipul „Școala Părinților” 

- Actualizarea noului site al şcolii şi continuarea editării revistei şcolii ,,Arcade”, 

- Organizarea unor concursuri școlare de nivel național, județean, local: Comper, Gazeta 

Matematică Junior, olimpiadele școlare 

 

PUNCTE SLABE 
- Lipsa motivației pentru învăţare a unor elevi, 

- Insuficienta conștientizare a părinților privind rolul lor de principal partener educațional 

al școlii 
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- Reducerea alocațiilor bugetare pentru salarizarea și stimularea cadrelor didactice şi a 

elevilor, pentru achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice 

- Reducerea alocațiilor bugetare pentru investiții 

- Număr insuficient de grupuri sanitare 

- Spațiu școlar insuficient pentru organizarea activităților tip ”After-School” și pentru 

clasa pregătitoare 

- Lipsa unei săli destinată activităților artistice amenajată corespunzător 

- Lipsa unor xerox-uri pentru multiplicarea fișelor de lucru sau de evaluare aplicate 

elevilor 

 

OPORTUNITĂŢI 

- Sprijinul din partea Consiliului Local 

- Sprijinul Asociaţiei Părinţilor 

- Parteneriate 

- Curriculum la decizia şcolii 

- Cadre didactice tinere cu spirit de iniţiativă 

- Asigurarea unor cursuri de perfecţionare gratuite prin CCD și proiecte POSDRU 

- Promovarea educaţiei ecologice în rândul elevilor şi părinţilor 

- Atragerea de fonduri bugetare pentru dotarea cu materiale didactice prin proiectele cu 

finanțare europeană 

 

AMENINŢĂRI 
- Situaţia economico-financiară precară la o parte din elevii şcolii 

- Numărul mare de documente solicitate cadrelor didactice afectează timpul necesar 

pregătirii activităților didactice 

- Indiferenţa unor familii faţă de situaţia şcolară a copiilor lor 

- Conservatorismul unor părinţi 

- Comportamentul necivilizat al unor elevi 

- Mobilitatea elevilor 

- Manifestarea unor comportamente agresive la elevi 

 

IV. ANALIZA P.E.S.T.L.E. 
(politic, economic, social, tehnologi, legal și ecologic) 

 

Politico-legal 

Școala se află în contextul politic actual, o societate în schimbare, în căutarea și 

promovarea valorilor reale, este supusă tranziției întregului sistem și tuturor subsistemelor.      

Activitatea se desfășoară având la bază Legea Educației Naționale, Regulamentul de 

Organizare și Funcționare din Învățământul Preuniversitar, Statutul Cadrelor Didactice, 

ordinele și notificările, instrucțiunile care susțin punerea în aplicare a reformei 

învățământului, reforma managementului școlar care vizează autonomia instituțiilor de 
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învățământ, pregătirea în domeniul managementului educațional, raționalizarea resurselor 

financiare și umane. 

Legislaţia muncii permite angajarea de către şcoalǎ a personalului calificat şi a 

specialiştilor pentru compartimentele deficitare. 
 

Economic 

Cu toate că legislația financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul 

unitaților de învățământ, interesul agenților economici în acordarea de sponsorizări sau 

donații pentru școala noastră este relative ridicat. școal beneficiază de resurse financiare 

importante, ca urmare a numărului mare de elevi (standard-cost) și a sprijinului acordat de 

Asociația Părinților. 
 

Social 

Părinții sunt interesați de parcursul didactic al copiilor lor, de condițiile asigurate de 

școală în privința asigurării sănătății, securității și îndeosebi a calității actului didactic. 

Școala nu se confruntă cu problem grave în ceea ce privește violența în mediul 

școlar, abandon, absenteeism ridicat. 
 

Tehnologic 

Pe plan național și mondial se constată un accent pus pe tehnologia informației și 

comunicării. S-au implementat programele Ael și Intel@Teach datorită existenței celor 27 

de calculatoare în laboratorului de informatică. Existența a câte unui  lap-top și 

videoproiector în fiecare sală de clasă, precum și accesul la internet prin wireles, 

facilitează utilizarea softurilor educaționale, participarea la concursuri școlare online și 

lucrul pe platorme de  e-Learning. 
 

Ecologic 

Pe măsura ce tehnologia se perfecționează, stilul nostru de viață se schimbă. 

Preocupările în domeniul ecologic, din grija față de generațiile viitoare, au în vedere 

reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea și refolosirea lor. În 

acest sens școala noastră participă la programe de educație civică și ecologică inițiate de 

cadrele didactice sau de partenerii sociali (certificat de participare la Programul Mondial 

”Eco-Școala”, Să învățăm despre pădure, Educația pentru sănătate). 

 

 

 

 



PROIECT DE DEZVOLTARE  INSTITUȚIONALĂ                                     ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU”TG-JIU 

28 
 

 

V. ŢINTELE STRATEGICE 
 

T1  -  Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul 

întregului personal al şcolii 

T2 - Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind 

alegerea profilului liceal și profesional  

T3 - Implicarea în activităţi de cooperare europeană  şi dezvoltarea de 

parteneriate cu şcoli din ţări europene 

T4 - Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de 

descentralizare şi autonomie instituţională   
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VI.  PLANURI OPERAȚIONALE 

 

Ținta 1: Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii 

Context:   

Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic, legiferată prin Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii în educaţie, implică responsabilitatea şcolii 

pentru autoevaluarea activităţii în scopul identificării aspectelor care au nevoie de îmbunătăţire.   

 Din analiza internã efectuatã s-a constatat faptul cã strategiile de predare-învãţare-evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate, dar insuficient adaptate 

stilurilor individuale de învăţare, abilităţilor şi motivării fiecărui elev.  Resursele materiale existente în şcoalã sunt insuficient utilizate. În comunicarea profesor-elev 

predominã stilul autoritar, este puţin încurajatã comunicarea elev-elev în procesul de predare-învăţare. 

OBIECTIVE 
REZULTATE AŞTEPTATE 

(MĂSURABILE) 

DATĂ 

FINALIZARE 

PERSOANA/PERSOANE 

RESPONSABILE 

PARTENERI 

 

Diseminarea informaţiilor privind cadrul 

asigurării calităţii în educaţie  

Proiectarea riguroasă a  tuturor activităţilor la 

nivelul fiecărei structuri funcţionale din 

şcoală   

Realizarea planului operaţional privind 

asigurarea calităţii educaţiei 

Evaluarea iniţială (nevoile elevilor, sprijinul 

necesar, stiluri de învăţare, cunoştinţe, 

experienţă şi abilităţi anterioare, cerinţe de 

evaluare)  

Realizarea programelor de recuperare şi 

consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor 

acţionale, în scopul creşterii performanţelor şi 

evitării eşecului şcolar 

Aplicarea de chestionare cadrelor didactice, 

pentru identificarea nevoilor de dezvoltare 

profesională 

Cursuri de formare pentru întreg personalul 

didactic privind aplicarea curriculum-ului, a 

metodelor de învăţare centrată pe elev şi a 

metodelor alternative de evaluare 

Implementarea metodelor active de învăţare 

şi a metodelor alternative de evaluare 

 

 

Planuri manageriale 

 

 

 

Obţinerea de informaţii referitoare  la 

nevoile de instruire, educaţie şi formare 

Iniţierea şi derularea unor programe de 

consultaţii, meditaţii şi pregătire 

suplimentară/ diferenţiată 

90%  din personalul didactic participă la 

cursurile organizate pe metode active de 

învăţare şi pe metode alternative de 

evaluare 

 

 

75 % din cadrele didactice aplicã 

metodele active de învãţare 

 

 

 

 

 

Octombrie 2012 

 

Anual în luna 

octombrie  

 

 

Anual  în luna 

octombrie  

  

 

 

Anual în septembrie  

 

 

 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Echipa managerială 

Cadre didactice 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Consiliul de 

administraţie 

Comisia de asigurare a 

calităţii 

 

 

 

Cadre didactice 

 

 

 

Cadrele didactice 

 

 

 

Responsabilul cu 

perfecţionarea cadrelor 

didactice 

Echipa managerialã a 

şcolii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROIECT DE DEZVOLTARE  INSTITUȚIONALĂ                                     ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU”TG-JIU 

30 
 

Adaptarea stilului de predare şi a strategiilor 

la particularităţile şi nevoile de învăţare şi de 

comunicare specifice grupurilor de elevi 

sau/şi colectivului cu care se lucrează 

Diversificarea şi modernizarea strategiilor de 

predare-învăţare. 

Desfãşurarea lecţiilor în sistem AEL 

Perfecţionarea personalului administrativ 

(secretariat, contabilitate, administraţie) în 

vederea folosirii tehnicii de calcul şi a  

softului specializat  

 

 

 

 

 

 

10% din conţinuturile programei şcolare 

sunt predate cu ajutorul soft-ului 

specializat -AEL  

Personalul angajat în servicii de 

secretariat şi contabilitate vor  opera pe 

calculator 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

Echipa managerială a 

şcolii 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Echipa managerială a 

şcolii 

Bibliotecarul şcolii 

 

Toate cadrele didactice 

 

Personalul didactic 

auxiliar 

 

ISJ Gorj 

CCD – Gorj 

 

ISJ- Gorj 

 

 

Alţi furnizori de 

formare 

Alţi furnizori de 

formare 

 

 

Ținta 2: Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind alegerea profilului liceal și profesional  
Context:   

 Din analiza internă reiese că în acest moment în structura educaţională a şcolii  există un suport insuficient pentru orientarea profesională a elevilor şi informare a 

părinţilor. Se impune un sprijin activ pentru structura de tip elev-părinte din partea unui personal bine instruit care să-i consilieze (ţinând cont de capacităţile 

elevului) care ofertă educaţională este mai potrivită.  

OBIECTIVE 
REZULTATE AŞTEPTATE 

(MĂSURABILE) 

DATĂ 

FINALIZARE 

PERSOANA/PERSOANE 

RESPONSABILE 

PARTENERI 

 

Implicarea activă a diriginţilor în combaterea 

absenteismului, a delicvenţei şi a actelor de 

indisciplină 

Consiliere elev-părinte privind creşterea 

interesului acordat procesului instructiv-

educativ şi  alegerea profilului liceal  

Realizarea orientării şcolare prin lecţii vizită 

la agenții economici și licee 

 Reducerea absenteismului şi a 

abandonului şcolar 

 

 Furnizarea datelor legate de numărul de 

locuri şi oferta educațională a liceelor  

Permanent 

 

 

 

Bisemestrial 

 

Semestrial 

Consilier educativ 

Consiliul elevilor 

Diriginţi 

 

Diriginţii 

 

Diriginţii 

Parteneri sociali 

 

 

 

Pãrinţi  

Liceele din județ 

Agenți economici 

Evaluarea anuală a opţiunilor elevilor 

absolvenţi ai claselor a VIII-a şi 

popularizarea planului de şcolarizare al  

liceelor prin:  

 

 

 

 

Realizarea unui studiu cu privire la motivele 

alegerii profilului liceului  

Creşterea numărului de opţiuni 1 pentru 

liceele de prestigiu 

Participarea la acţiunea „Porţi deschise” 

(100% din absolvenți)  

Prezentarea ofertei liceelor în orele de 

dirigenție 

Participarea la acţiunea „Târgul 

educaţional” (100% din absolvenți) 

Câte două activităţi 

pe semestru până în 

2017 

 

Anual în lunile 

noiembrie şi mai  

 

 

Anual în luna 

octombrie 

Diriginţii/ psihologul 

şcolar 

 

Consilier educativ/ 

psihologul şcolar  

Diriginţi 

 

Diriginţii cls. a VIII-a/ 

psihologul şcolar 

Director adjunct 

ISJ Gorj 

 

 

ISJ Gorj 

Clubul  copiilor 

 

Şcolile generale din 

zonă  
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Ținta 3: Implicarea în activităţi de cooperare europeană  şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţări europene  

Context:  

În condiţiile în care integrarea în Uniunea Europeană este o opţiune strategică pentru România, iar învăţământul trebuie să răspundă influenţelor şi oportunităţilor 

externe, şcoala trebuie să iniţieze acţiuni care vizează cooperarea europeană prin care să se realizeze: educarea elevilor in spiritul valorilor şi cetăţeniei europene; 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine ale elevilor scolii, identificarea unor elemente comune în viaţa culturală, socială, şi economică a României şi 

altor ţări europene. 

OBIECTIVE REZULTATE AŞTEPTATE (MĂSURABILE) 
DATĂ 

FINALIZARE 

PERSOANA/PERSOANE 

RESPONSABILE 

PARTENERI 

 

 Realizarea de parteneriate cu 

şcoli din ţări europene 

Realizarea a cel puţin 2  parteneriate Martie 2017 Directorul şcolii 

 

Şcoli europene 

Monitorizarea proiectelor 

aflate în derulare 

 

 

Atingerea indicatorilor de realizare ai fiecărui 

proiect 

Conform perioadei de 

derulare a proiectelor 

Consilier educativ Şcolile europene 

partenere în proiecte 

 Implicarea şcolii în 

realizarea de proiecte 

Erasmus+  în calitate de 

coordonator sau partener 

Scrierea şi depunerea a câte unui proiect în 

fiecare an, din fiecare categorie 

Conform termenelor Director 

Coordonator proiecte 

educaționale europene 

 

Şcoli europene 

Agenţi economici 

ONG - uri 

Ținta 4: Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie 

instituţională 

Context:  

Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în popularizarea rezultatelor şcolii în rândul părinţilor, dar și implicarea părinţilor în acţiuni de informare a comunităţii 

locale despre realizările şcolii, prin intermediul mass-media, au o contribuție însemnată la creșterea prestigiului școlii și se impune identificarea de resurse 

extrabugetare pentru realizarea materialelor promoţionale. 

Realizarea de parteneriate pentru desfăşurarea de activităţi culturale în comunitate vine în sprijinul realizării acestui deziderat. 

OBIECTIVE REZULTATE AŞTEPTATE (MĂSURABILE) 
DATĂ 

FINALIZARE 

PERSOANA/PERSOANE 

RESPONSABILE 

PARTENERI 

 

Dezvoltarea de relaţii de 

parteneriat cu instituţii din 

municipiu 

Integrarea activităţilor elevilor şi cadrelor 

didactice în viaţa spirituală a municipalităţii 

Semestrial Director 

Cadrele didactice 

Instituții locale 

Popularizarea prin 

intermediul mass-media a 

factorior implicaţi în activităţi 

de parteneriat 

Comunitatea face cunoştiinţă cu realităţile şi 

preocupările şcolii 

Permanent  Consilier educativ Asociația Părinților 
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Realizarea zilei şcolii și a 

”Zilei Porților deschise” prin 

implicarea părinţilor şi a 

comunităţii locale 

Dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie-

comunitate 

Anual în lunile 

noiembrie şi martie  

 

Director adjunct 

Consilier educativ 

Grădinițe și școli din 

municipiu 

Agenți economici 

Implicarrea părinţilor în 

acţiuni de promovare a 

imaginii şcolii, realizarea de 

serbări, carnavaluri, tombole 

Dezvoltarea relaţiei şcoală-familie Semestrial Director 

Consilier educativ 

 

Asociația Părinților 

Agenți economici 

Actualizarea paginii Web a 

şcolii 

Postarea lunară pe site-ul școlii a cel puțin unei 

informații despre activitățile desfășurate 

Permanent  Director adjunct 

Informatician  
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VII.  INDICATORI DE REALIZARE 
 

CURRICULUM 

 Creşterea satisfacţiei elevilor şi părinţilor faţă de activitatea cadrelor didactice şi a 

directorului la peste 70%. 

 Diferenţierea curriculară, în vederea trecerii de la “şcoala pentru toţi” la “şcoala 

pentru fiecare”. 

 Valorificarea potenţialului de învăţare al fiecărei generaţii de elevi la un nivel cât 

mai ridicat. 

 Promovabilitatea la evaluarea naţională - peste 95%. 

 Creşterea procentului de admitere  a absolvenţilor clasei a VIII-a la liceele de 

prestigiu din municipiu în 2018 la 85%. 

 Rezultate şcolare bune şi foarte bune: minimum 90% calificative «bine» şi «foarte 

bine», minimum 80% medii generale peste 7, în anul 2018 faţă de 2015. 

 Reducerea cu 50% a corigenţilor şi repetenţilor. 

 Reducerea cu 80% a absenţelor elevilor în 2018 faţă de 2015. 

 Creşterea populaţiei şcolare cu 10%. 
 

RESURSE UMANE 

 75% din cadrele didactice aplică metode interactive şi utilizează noile tehnologii în 

procesul de predare-învăţare-evaluare. 

 60 % din cadrele didactice utilizează platforme de e_Learning și softuri 

educaționale. 

 90% din cadrele didactice participă la stagii de formare, acumulând cel puţin 90 de 

credite profesionale transferabile. 

 Creșterea cu 30% a numărului de cadre didactice care elaborează publicații (lucrări 

înregistrate cu I.S.B.N., studii de speialitate, articole publicate în mass-media locală 

și națională,). 

 Creșterea cu 50% a numărului de apariții în mass-media care prezintă activitățile 

derulate de elevii și cadrele didactice din școală. 
 

RESURSE MATERIALE 

 Îmbogatirea anuală a patrimoniului şcolii cu materiale curriculare pentru toate 

disciplinele şcolare în proporție de 10%. 

 Construirea unor spații școlare noi (trei săli de clasă). 

  Înființarea unui Centru de Documentare și Informare. 

 Atragerea de fonduri extrabugetare anuale de cel puţin 500 milioane lei/anual. 
 

RELAŢII COMUNITARE 

 Creşterea cu 50% a numărului de acorduri de parteneriat încheiate cu unităţi şcolare 

din țară și din Europa. 

 Creşterea cu 50% a convenţiilor de parteneriat cu ONG-uri locale, pentru derularea 

de proiecte educaţionale. 

 Creşterea numărului de proiecte aprobate de A.N.P.C.D.E.F.P. în perioada 2015-

2019, faţă de perioada 2011-2015. 
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