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Motto: "În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm 

propriu, bazati pe convingerea cã toate au un început, sã 

încercãm sã facem singuri ceea ce asteptãm de la alții !" 
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VIZIUNEA 

Educarea viitoarelor generaţii de elevi pentru învăţare pentru tot parcursul 

vieţii, în acord cu propriile aspiraţii şi cu nevoile societăţii. O scoala cu prestigiu si 
traditie,o sansa la performanta pentru fiecare!” 

MISIUNEA 
  Construirea identităţii şi a individualităţii şcolii, prin promovarea 

standardelor academice de excepție 

  Elaborarea unei oferte educaţionale conforme cu standardele naţionale şi cu 

idealurile școlii și ale comunității 

  Derularea unui program de selecție și pregătire a elevilor capabili de 

performanță 

  Crearea unui climat de siguranță fizică și libertate spirituală pentru elevii 

școlii 

  Dezvoltarea unor parteneriate locale și europene pentru implementarea 

valorilor cuprinse în ethosul școlii și pentru promovarea valorilor europene – 

pluralismul de idei, toleranţa etnică şi socială 

 Afirmarea și consolidarea imaginii școlii prin integrarea absolvenților în 

învățământul superior de elită, la nivel național și internațional 

  Formarea continuă a profesorilor pentru aplicarea metodelor active de 

predare și a metodelor alternative de evaluare 

  Îmbunătățirea sistemului de management și de asigurare a calității pentru 

menținerea și ridicarea calității educației oferite 

  Monitorizarea progresului obținut în realizarea obiectivelor stabilite conform 

 strategiei de dezvoltare 

  Crearea oportunităților pentru educația informală și non-formală (activități 

 extracurriculare și extrașcolare) 

  Asigurarea bazei materiale adecvate realizării obiectivelor cuprinse în 

strategia de dezvoltare a școlii 

 Identificarea și atragerea de surse alternative de finanțare 
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                     ISTORICUL SCOLII 

 
           Aşezare fizico-geografică şi limitele oraşului Tg. Cărbuneşti 

     

În partea central-estică a judeţului Gorj, la o distanţă aproape  egală între 

Polul Nord şi Ecuator, se află oraşul Târgu Cărbuneşti. Pe teritoriul său trece 

meridianul de 23 grade şi 12 minute longitudine estică. Din punct de vedere 

astronomic, se află în al doilea fus orar european. 

Din punct de vedere geografic, oraşul Târgu Cărbuneşti este situat la limita 

sudică a Subcarpaţilor Olteniei, la limita de îmbinare a două mari unităţi geografice: 

Podişul Getic şi zona Subcarpaţilor Olteniei (linia sudică a depresiunii intercolinare 

Câmpu - Mare –Târgu - Jiu). Oraşul este aşezat la o distanţă de 20 de kilometri de 

masivul Parâng şi la 23 de kilometri de oraşul Târgu - Jiu. 

La estul oraşului se află Dealul Cărbuneştilor, ce aparţine platformei 

Olteţului, iar în vest se află Dealul Bran din platforma Jiului. 

Poziţia între dealuri este una ideală ce oferă un excelent adăpost natural. 

Unităţile de relief ce determină configuraţia oraşului sunt: 

 versanţi uşor de modelat, înclinaţi; 

 coame de dealuri; 

 platouri; 

 luncă înaltă 

Altitudinea predominantă a formelor de relief este de 250- 390 metri,  

altitudinea minimă este de 110 metri. Orientare generală a reliefului este Nord - 

Est/Sud -Vest, determinată de   cursul Gilortului. 

Afluenţii râului Gilort determină un microrelief local cu orientări diferite: 

Nord, Nord -Vest, Nord - Est, Sud, Sud - Vest, Sud - Est. Panta medie este între 15 - 

25 grade, foarte rara peste 30 grade. 

Oraşul propriu-zis se desfăşoară pe cele 2 terase îngemănate ale Gilortului şi 

afluentul său Blahniţa. O parte a acestora se prelungeşte spre Nord-Est, în cadrul 

platformei Câmpu-Mare. 

Altitudinea maximă a oraşului este de 350 metri fată de nivelul mării. 

Componenta administrativă (fig. 2.) a oraşului este formată din oraşul 

propriu-zis şi satele: Blahniţa de Jos, Cărbuneşti Sat, Cojani, Creţeşti, Curteana, 

Duţeşti, Floreşti, Măceşu, Pojogeni şi Ştefăneşti, aşezate la distanţe între 2-7 

kilometri de la vatra oraşului. Oraşul are o suprafaţă de 137 kilometri pătraţi, vecinii 

săi fiind: la nord comuna Săcelu, la sud comuna Jupâneşti, la sud - vest oraşul 

Ţicleni, la nord-vest comuna Scoarţa. 

Prezentarea contextului istorico – geografic 

Situat la confluenţa Gilortului cu Blahnița, într-o zonă de interferenţă a 

drumurilor comerciale, perimetrul actual al oraşului Tg. Cărbuneşti este consemnat 

documentar încă din secolul al XV- lea, mai întâi ca Târgul Gilortului, apoi ca 

Târgul Bengăi şi Petreştii de Sus. 

Cea dintâi menţiune se face le 18 ianuarie 1480, într-un hrisov prin care 

Basarab cel Tânăr confirmă “lui Ticuci şi alţii, stăpânire peste satul Gilort, fiindu-le 

veche moşie”. La 20 aprilie 1484, Vlad Călugărul atestă cumpărături de moşii în 
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Târgul Gilort. Pe la jumătatea secolului al XVII-lea, (16 martie 1666), întâlnim şi 

denumirea de Târgul. Târgul Gilort (Târgul Bengăi), este cunoscut o perioadă 

îndelungată drept Târgul Petreşti, chiar şi atunci când în acest perimetru se afla gara 

Cărbuneşti. După ce târgul din satul Cărbuneşti (sat atestat prima dată într-un hrisov 

din 18 noiembrie 1587) se mută în zonă, localitatea ia numele de Târgu Cărbuneşti, 

fiind declarată oraş în anul 1960. 

Istoricul şcolii 

Omul creeazã constient, prin activitãti economice, bunuri de care se foloseste. 

Și școala creeazã, dar creatia sa este cea mai importantã: "OAMENII", oameni de 

care societatea are nevoie; si cum societatea reprezintã totalitatea oamenilor, 

societatea este deci creatia scolii. Ne dãm seama astfel cã activitãtile scolii sunt 

deosebit de importante, dacã nu chiar cele mai importante, iar societatea poate face 

din scoalã pricipalul instrument de autoperfectionare. 

Colegiul Naţional “Tudor Arghezi”, din Tg. Cărbuneşti a fost înfiinţat în 

1957, sub denumirea de Şcoala Medie, fiind liceu de cultură generală cu două 

profiluri: real şi uman, aflat în subordinea Ministerului Învăţământului. Sub această 

denumire a funcţionat până la 31 ianuarie 1968, când prin Decret de Stat a primit 

denumirea de Liceul “Tudor Arghezi”, după numele marelui poet originar dintr-un 

sat de lângă Tg. Cărbuneşti. 

Din anul 1977, liceul trece în subordinea Ministerului Agriculturii, devenind 

Liceul agroindustrial “Tudor Arghezi”, ce avea ca specializări mecanică agricolă, 

zootehnie, veterinară şi o şcoală profesională de mecanică agricolă. 

În anul 1990, liceul redevine liceu teoretic şi revine în subordinea 

Ministerului Educaţiei, cu denumirea de Liceul “Tudor Arghezi”, oferind ca 

specializări matematică – informatică, biologie – chimie, filologie, ştiinţe socio – 

umane. Ca o paranteză, liceul nostru a fost printer primele licee din judeţ care a 

oferit elevilor posibilitatea de a urma cursuri la specializarea matematică – 

informatică. 

În 6 noiembrie 2000, prin Ordinul M.E.N. nr. 5073, liceul primeşte titulatura 

de Colegiul Naţional “Tudor Arghezi”, titulatură păstrată inclusive în prezent. 

Specializările oferite sunt: matematică – informatică, Științe ale naturii, filologie, 

ştiinţe sociale, ceea ce oferă posibilitatea de a urma un profil potrivit aptitudinilor 

lor. 
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CULTURA ORGANIZATIONALÃ 
 

Cultura organizationalã în unitatea noastrã de învãtãmânt are valente 

multiple. Având în vedere numãrul de cadre didactice si de elevi,  posibilitãtile 

de dezvoltare ale creativitãtii individuale prin acceptarea unor noi concepte, roluri 

sau modele exemplare au o larga paleta de manifestare, atât în cadrul colectivului de 

cadre didactice cât si în cel al  grupurilor de elevi. 

In prezent în unitatea noastrã încercãm sã facem cunoscute si acceptate noi 

norme, noi valori, noi reprezentãri si întelesuri care, în speranta cã vor fi împãrtãsite 

de toti membrii organizatiei, sã formeze structura de bazã a culturii si care sã fie 

implementatã în mediul social. 

Normele în vigoare în unitatea noastrã reprezintã în prezent o imagine a 

traditionalitãtii în acest domeniu. Suntem convinsi cã acest lucru se întâmplã 

deoarece în aproape fiecare an scolar normele îsi modificã continutul, la interventia 

unor organisme centrale. 

Consiliul Profesoral si Consiliul de Administratie au încercat sã facã aceste 

norme mai maleabile, sã le dea o acceptiune mai umanã, sã creeze o mai mare 

apropiere, o mai largã cunoastere si o mai bunã posibilitate de comunicare, atât între 

cadrele didactice, între cadrele didactice si elevi, cât si între elevi. 

Ne strãduim ca toti sã înteleagã si sperãm sã si accepte un nou set de valori 

legate indisolubil de idealurile grupului nostru, având astfel posibilitatea de a alege 

între mai multe alternative, de a actiona. Motivatia interioarã a fiecãruia poate avea 

un rol decisiv. 

Ca si în cazul personalitãtii umane, organizatia noastrã este diferentiatã de 

alte organizatii din unitãtile scolare, prin ceea ce o singularizeazã: preferintele 

profesorilor, elevilor si pãrintilor, valoarea sau imaginea scolii. 

Trebuie sã fie în atentia noastra permanent identificarea acelor elemente 

culturale esentiale în vederea folosirii cãilor adecvate de schimbare a ceea ce este de 

schimbat si de pãstrare a ceea ce este de pãstrat. 

Stim cã educatia scolarã are ca menire comunicarea si transmiterea culturii si 

a civilizatiei, urmãreste satisfacerea nevoilor si intereselor imediate ale individului 

sau rãspunde nevoilor sociale. Rãmâne ca fiecare sã alegã aspectul pe care-l 

considerã primordial si sã actioneze în consecintã.  

În ceea ce priveste aspectul concret al elementelor definitorii ale culturii 

organizationale din unitatea noastrã, precizãm urmãtoarele: 

  Ideea unei uniforme specifice îsi face tot mai des loc în discutiile purtate 

în Consiliul Profesoral si Consiliul de Administratie cât si în Consiliul 

Elevilor . 

 festivitãtile ocazionate de deschiderea si închiderea anului scolar se fac 

întotdeauna în prezenta tuturor profesorilor, vechi si noi, reprezentantilor 

comunitãtii locale, ai bisericii si politiei, pãrinti si elevi. Acestea au 

menirea de a crea o atmosferã sãrbãtoreascã, unicã si destinsã, de 

apropiere interumanã între membrii organizatiei. Scoala încearcã prin 

acest lucru sã confirme si sã justifice aprecierile pozitive de care se bucurã 

din partea elevilor si a profesorilor. 
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 în scoalã se organizeazã manifestãri si cu alte prilejuri (8 Martie, 1 

decembrie, 25 Decembrie, zile onomastice, pensionãri….. ), scopul fiind 

cel anteior. 

 la nivelul grupelor de elevi, activitatea se desfãsoarã în conditii modeste 

din punct de vedere material . Aspectul emotional, cunoasterea, aprecierea 

afectivã, întelegerea particularitãtilor de vârstã si comportament, nu se 

ridicã la nivelul noilor cerinte promovate de reforma din învãtãmânt. 

 relatiile elev-elev au de multe ori aspecte contradictorii. Labilitatea psihicã 

specificã noilor veniti în scoalã le cere acestora un timp mai îndelungat 

pentru a se cunoaste reciproc, a-si analiza sentimentele, dorinte, afinitãtile 

comune si a se integra în organizatie. Lucrul acesta nu înseamnã o 

uniformizare a intereselor elevilor si lasã loc creativitãtii personale, 

manifestãrilor individuale, aprecierilor valorice pozitive sau negative. 

Considerãm ca în momentul de fatã edificarea unei culturi scolare  trebuie sã 

promoveze alternativitatea si pluralismul, adaptabilitatea si creativitatea, 

discriminarea pozitivã a diferentei si formativitatea, parteneriatul si coevolutia. Fãrã 

toate acestea nu poate fi construitã o societate cu adevãrat democraticã, iar cultura 

scolarã româneascã se va situa totdeauna la periferia lumii civilizate. 
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ANALIZA SWOT 
 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

I. CURRICULUM 

1. Comunicãri eficiente si punerea în 

contact a tuturor membrilor comunitãtii 

educative (profesori, elevi, pãrinti, 

autoritãti, organizatii, agenti economici, 

etc). 

2. Centralizarea logicã si coerentã a 

informatiei privind formarea profesionalã 

în cadrul unui sistem informational 

permisiv, prin cooperare cu institutiile, 

programele si proiectele care desfãsoarã 

activitate în acest domeniu. 

3. Contacte între profesori, nu doar în 

plan educational ci si în medii sociale, 

culturale, economice, etc. 

4. Existenta programelor pentru 

curriculum-ul ales si a bibliografiei 

aferente. 

5. Libertatea profesorilor de a propune 

optionale interesante. 

6. Existenta programelor de formare 

pentru adulti - reconversie profesionalã. 

7. Activitatea profesorilor în practica 

profesionalã curentã este exclusiv în 

beneficiul elevului si al procesului de 

învãtãmânt. 

8. Rezultatele foate bune obtinute de 

cãtre elevi la concursurile pe discipline 

 

1. Cantitatea prea mare de informatii, 

prezentate expozitiv, neatractiv. 

2. Lipsa unei conduite curent - evaluative 

si autoevaluative a fiecãrui cadru didactic. 

3. Anularea posibilitãtii de alegere clară a 

elevului, în conformitate cu atitudinile, 

interesele, proiectele sale, a pachetului de 

optionale din C.D.S. 

4. Modul de utilizare si folosire al 

spatiului destinat sãlilor de clasã, 

laboratoarelor  

5. Preocuparea insuficientã a dirigintilor 

în desfãsurarea activitãtilor 

extracurriculare (dirigentie, activitãti 

educative, orientare si consiliere 

profesionalã). 

6. Neaplicarea consecventã a 

Regulamentului Scolar. 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

II. RESURSE UMANE 

1. Majoritatea profesorilor sunt titulari cu 

grade didactice maxime, ceea ce 

dovedeste preocuparea lor permanentã 

pentru autoperfectionare 

2. Buna colaborare între profesorii 

1. Mentalitãti defectoase. 

2. Formarea profesionalã cu minusuri si 

lipsa vocatiei, într-un numãr mic de 

cazuri; motivatie insuficientã în special pe 

plan financiar. 
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aceleiasi catedre. 

3. Consiliul de Administratie si Consiliul 

de Curriculum este alcãtuit din persoane 

active, motivate superior, cu un înalt nivel 

profesional. 

4. Numãr de elevi –in jur de 400- 

proveniti din diferite medii sociale. 

5. Personalul didactic auxiliar este 

pregãtit corespunzãtor din punct de vedere 

profesional. 

6. Personalul administrativ - calificat si 

motivat profesional. 

 

3. Existenta câteodată a unei atmosfere 

tensionate. 

4. Elevi cu bagaj redus de cunostinte  

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

III. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE  

1.Existenta unor cabinete, laboratoare de 

specialitate, salã de sport (care asigura 

pregãtire performantã în domeniu), 

internat si cantină  

2. Centrale termice pentru toate corpurile 

de clădire si internat.  

3. Clãdirea nou renovată la complexul 

camin – cantină 

4. Amplasarea de camere de luat vederi în 

incinta colegiului. 

1.  Existenta mică a surselor de venituri 

extrabugetare  

2. Proasta gestionare a materialelor 

informativ-documentare. 

3. Bugete destul de mici aprobate de 

Consiliile Locale 

4. Existenta unei baze materiale ne 

corespunzãtoare unei instruiri eficiente: 

sãli de clasã renovate acum mult timp. 

5. Echipament informatic vechi.  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

IV. DEZVOLTARE SI RELATII CU COMUNITATEA 

1. Colaborarea cu Inspectoratul Scolar 

Judetean Gorj, cu Consilul Local si  

Primãria. 

2. Identificarea nevoilor de educatie ale 

comunitãtii locale si a posibilitãtilor de 

satisfacere a acestora, în cadrul 

normativului existent si cu sursele 

disponibile.  

1. Legãturã slabã cu agentii economici în 

vederea încadrãrii absolventilor si pentru 

efectuarea pregãtirii practice. 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

V. RESURSE INFORMAŢIONALE 

1. Colegiul este dotat din punct de 

vedere informaţional 

2. Existenţa unui Centru de Dezvoltare 

şi informare, dotat după ultimele 

standarde  

1. Prezenţa a 2 laboratoare de informatică, 

dotate cu calculatoare vechi, ce nu mai pot 

fi utilizate in condiții bune. 

 

 

OPORTUNITÃTI AMENINTÃRI 

I. CURRICULUM 
1. Colaborarea cu Inspectoratul Scolar 

Judetean , autoritãtile locale, agentii 

economici, Comitetul de Pãrinti. 

2. Reglementãrile în vigoare (ordine, note 

M.E.N.C.Ș) 

1. Existenta a prea multe variante de 

manuale. 

2. Depedenta fatã de deciziile nivelurilor 

ierarhice superioare. 

3. Absenta unui sistem national unitar de 

certificare a competentelor profesionale. 

 II. RESURSE UMANE 
1. Colaborarea cu Inspectoratul Scolar 

Judetean Gorj 

1. Planul de scolarizare -  în scãdere. 

2. Factorii demografici - scãderea 

populatiei scolare. 

III. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 
1. Colaborarea cu Comitetul de Parinti. 

2. Închirierea rar a unor spatii ale scolii 

persoanelor externe sau firmelor. 

1. Neaprobarea sau aprobarea cu 

întârziere a unor cheltuieli necesare pentru 

realizarea completã a proiectului de 

investitii, reparatii si întretinere. 

2. Instabilitatea pretului de cost al 

materiilor prime. 

3. Sistem legislativ inflexibil, extrem de 

complicat si restrictiv, în privinta utilizãrii 

optime a resurselor de cãtre directorul 

scolii. 

IV. DEZVOLATERE SI RELATII CU COMUNITATEA  
1. Parteneriat activ cu tãrile membre ale 

U.E.  

1. Concurentii scolii: 

- Şcoala Gimnazială “G. Uscătescu” 

2. Politica agentilor economici. 
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ANALIZA  

EXTERNÃ 
 

 
Colegiul Naţional “Tudor Arghezi” Tg. Cărbuneşti, este situat la înălţime, 

putându-se vedea toata panorama oraşului, fiind situat în apropierea Şcolii  

Gimnaziale “G Uscătescu”de unde provin o bunã parte dintre elevii nostrii. Scoala 

este în apropiere de Gara (cca 10 minute), care reprezintã cea mai uzitatã cale de 

acces a elevilor din împrejurimile Cărbuneştiului, dar şi în apropierea staţiei de 

autobuz.. 

Dupã absolvire, elevii nostrii sunt angajati la diferite firme,pleacă la muncă în 

străinătate, m dar cei mai mulţi dintre ei urmează învăţământul superior şi 

postliceal. 

Şcoala noastrã, de-a lungul timpului, a dat zeci de generatii de oameni 

calificati, care s-au rãspândit în toatã tara sau dincolo de granitele tãrii, în alte locuri 

ale lumii, mândrindu-se cã au fost elevii nostrii. 

Multi dintre absolventii acestei scoli se regãsesc în partea superioarã a 

societãtii, iar cultura , educatia primitã aici, au avut un rol hotãrâtor în viata si în 

domeniul lor de activitate. 

 

 

 

ANALIZA  

INTERNÃ 
 

I. CURRICULUM 
 

Analizând rezultatele obtinute de elevii Colegiului Naţional “Tudor Arghezi”, 

Tg. Cărbuneşti, la examenele de bacalaureat, se poate observa  dacã scoala si-a atins 

scopul pentru a satisface cerintele elevilor, ale pãrintilor, ale societãtii civile si ale 

comunitãtii locale. 

Rezultatele la examene se prezintã astfel: 
 

Nr.  Examenele Anul 

crt.   % 

1 Bacalaureat 2013 91% 

2 Bacalaureat 2014 73,84

% 
Stabilirea disciplinelor si activitãtilor cuprinse în curriculum-ul la decizia 

scolii, care permit elevilor sã-si dezvolte abilitãti si deprinderi specifice acelor arii 

curriculare care reprezintã interesul lor foarte bune ale elevilor. 
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II. RESURSE UMANE 

  II.A. ELEVII 

 
O scoalã este însufletitã de elevi si dascãlii ei. În cadrul Colegiului Naţional 

“Tudor Arghezi”, Tg. Cărbuneşti , învatã în fiecare an  elevi repartizati în 16 clase, 

nivelul de pregătire este cel liceal, având ca specializări: filologie cu clase normale 

sau intensiv engleză, ştiinţe ale naturii, matematică-informatică, ştiinţe sociale.  

Analizând provenienta pe cele douã medii, urban si rural, situatia este 

urmãtoarea: 

 din mediul urban – 60% 

 din mediul rural – 40% 

Fatã de anii trecuti, numãrul copiilor proveniti din mediul rural a crescut 

datoritã mai multor cauze: nu mai este cãutatã forta de muncã calificatã, lipsa 

locurilor de muncã, cheltuielile de întretinere mari etc. Cu cât ar fi venit elevi din 

mai multe sate, cu atât dispersia teritorialã ar fi fost mai mare si plasarea fortei de 

muncã mai sigurã. 

Este necesarã o orientare apre atragerea elevilor din mediul rural, deoarece 

acolo existã posibilitãti de dezvoltare a unor ateliere de industrie alimentarã, care sã 

prelucreze materiile prime furnizate de agriculturã. 

 

 

  II. B. CADRELE  DIDACTICE  

 
Este important de cunoscut corpul profesoral care functioneazã într-o scoalã 

pentru cã, în raport de valoarea si calitatea lui se poate aprecia, în general, procesul 

didactic, ca segment curricular forte important în orice societate. Fiecare disciplinã 

scolarã îsi are cotributia si importanta ei în formarea personalitãtii . 

În toţi anii şcolari sunt încadraţi numai profesori calificaţi, cu studii 

superioare de specialitate. 
Dupã gradele didactice obtinute, cadrele didactice prezintã urmãtoarea structurã: 

 cu gradul I,     

 cu gradul II,   

 cu definitivat,    

 debutanti     

Aceastã structura este foarte bunã; ea reflectã grija deosebitã pentru 

perfectionare a cadrelor didactice si este o garantie cã se va face o muncã 

serioasã si de înaltã tinutã. 

 

 

II. C. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

 
Personalul didactic auxiliar si muncitorii sunt la fel de importanti pentru 

desfãsurarea în bune conditii a procesului instrctiv-educativ. Din analiza încadrãrii 
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acestora pe compartimente, se observã urmãtoarea structurã (conform tabelului de 

mai jos): 

Situatia personalului didactic auxiliar si nedidactic: 

Nr. crt. Compartimentul Nr. total 

1 Personal didactic auxiliar 6 

  - secretariat 

 - bibliotecã 

- pedagog 

  - contabilitate 

- informatician 

  - administrator 

   

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 Personal nedidactic 9 

 Personal muncitor  

- magazioner 

  - îngrijitor 

  - paznici 

-şofer 

- bucatar 

1 

1/2 

3 

1și 1/2 

1 

1 

Total 15 

 

 

III. RESURSE MATERIALE SI FINACIARE 

 
Colegiul Naţional “T. Arghezi”, Tg Cărbuneşti, îsi desfãsoarã activitatea în 

sediul de pe strada Tudor Arghezi nr. 18. Baza materialã a acestui sediu este 

compusã din: 

 Corpul de clădire A cu - Centrul de Documentare şi Informare 

       - Laboratorul de chimie 

       - Cabinetul de geografie 

       - 2 laboratoare de informatică 

       - cabinetul de limba romană 

       - 4 Sali de clasa 

       - secretariat 

       - contabilitate 

       - biroul directorului 

       - cancelaria 

 Corpul de clădire B cu: - 8 Sali de clasa 

                                            - Cabinetul psihopedagogic 

 Corpul de cladădire C cu: - laboratorul de biologie 

                                                - biblioteca 

           - 3 Sali de clasa 

 Sala de Sport, care a fost datã în folosintã în 2004, fiind una dintre cele 

mai moderne, comparativ cu alte licee. 



14 

 

 Pentru elevii externi scoala este dotatã cu 1 internat. Elevii interni 

servesc masa în  cantină.  

 Pentru cã elevii din internat si cei din clãdirea nouã beneficiazã de 

conditii optime realizate cu ajutorul celor 3 centrale termice. 

 

 

IV. DEZVOLTAREA SI RELATIILE COMUNITARE 

 
  Scoala se bucurã de prestigiu în  oras, ca o consecintã a seriozitãtii si 

competentei personalului didactic. 

  Imaginea favorabilã a fostilor absolventi si mentinerea unor relatii de 

colaborare cu acestia. 

  Sprijinul dat de Primãrie pentru întretinerea bazei materiale din unitate. 

  Colaborarea cu reprezentantii unor societãti comerciale 

 
 

 

Ținta strategică 1: Elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care 

să permită pregătirea unitară și coerentă a elevilor de-a lungul celor două niveluri de 

învățământ preuniversitar secundar inferior și superior 

Ținta strategică 2: Menținerea ofertei diversificate de studiere a limbilor străine în 

regim de trunchi comun și ca disciplină opțională pentru pregătirea examenelor de 

competențe lingvistice cu recunoaștere internațională 

Ținta strategică 3: Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, 

motivarea şi fidelizarea cadrelor didactice cu rezultate academice deosebite 

Ținta strategică 4: Crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații 

moderne 

Ținta strategică 5: Stabilirea de parteneriate și schimburi culturale și derularea de 

programe extracurriculare în vederea dobândirii de competențe necesare integrării 

în învățământul superior și pe piața muncii 

 

 

Opţiunile strategice 

1. Orientarea managementului şcolii in directia menţinerii şi dezvoltării 

specificului  

Direcţii  Obiective intermediare Ter

men 

scur

t 

Term

en 

medi

u 

Term

en 

lung 

Dezvoltarea 

curriculară 

 

 Intensificarea şi diversificarea formelor de 

comunicare cu MENCȘ în vederea procurării 

documentelor curriculare necesare profilului 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

X 
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 Diversificarea ofertei psihopedagogice a CDS 

pentru toate profilurile şi specializările  

 Desfăşurarea unor programe de marketing 

educaţional pentru recrutarea şi promovarea 

elevilor cu aptitudini psihopedagogice 

 Stabilirea unor reţele de comunicare şi  

colaborare cu instituţii universitare de profil  

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

 Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi 

relaţionale  

 Participarea cadrelor didactice la programe de 

formare specifice  

 Îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi de 

specialitate ale elevilor  

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

Atragerea de 

resurse 

financiare şi 

dezvoltarea 

bazei 

materiale 

 Atragerea de sponsori pentru desfăşurarea 

activităţilor  specifice din școală 

  

  

 

 

X 

X 

 

Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

 Crearea unei reţele fiabile de prospectare a 

nevoilor cultural-educative ale comunităţii locale 

 Încheierea de parteneriate de colaborare pentru 

diferite activități 

 Stabilirea de schimburi de experienţă cu instituţii 

similare din ţară şi străinătate 

 Diversificarea reţelei de parteneriat cu primăria, 

ISJ, Biserica, Poliția, ONG etc. 

 Implicarea elevilor în activităţi educative ş la 

nivelul şcolii şi comunităţii 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

2. Realizarea unei şcoli inclusive prin adoptarea  strategiilor de diferenţiere şi 

personalizare a procesului instructiv-educativ 

Direcţii  Obiective intermediare Ter

men 

scur

t 

Term

en 

medi

u 

Term

en 

lung 

Dezvoltarea 

curriculară 
 Îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi 

sociale ale elevilor  

 Identificarea şi diagnosticarea potenţialelor de 

învăţare ale elevilor  

 Valorizarea interdisciplinară a obiectelor de 

învăţământ şi programelor educative în 

formarea personalităţii beneficiarilor 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 
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 Creşterea nivelului de implicare a elevilor în 

activitatea şcolară 

 Crearea şi desfăşurarea de programe şi 

activităţi extraşcolare pentru copiii cu 

aptitudini deosebite şi pentru cei capabili de 

performanţe superioare  

 Identificarea şi elaborarea de Programe 

Intervenţie Personalizat pentru copiii cu CES 

 Crearea de proiecte şi programe ecologice, de 

educaţia părinţilor, de consilierea carierei, de 

intercunoaştere individuală/instituţională 

 Deschiderea şcolii către receptarea şi 

promovarea valorilor naţionale şi universale 

 Promovarea instituţiei ca centru de formare şi 

dezvoltare a valorilor civice de factura 

democratică la nivelul comunităţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

   X 

 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

 Valorizarea tuturor elevilor indiferent de 

vârstă, sex, etnie, stare materială etc. 

 Întărirea sentimentului de apartenenţă faţă de 

clasă şi şcoală 

 Implicarea crescândă a personalului didactic 

în crearea stimei de sine şi a încrederii în 

forţele proprii la elevi 

 Popularizarea culturii normative oficiale a 

şcolii 

 Stimularea şi recompensarea colectivelor şi a 

elevilor care manifestă un ethos şcolar pozitiv 

 Monitorizarea permanentă a disciplinei 

şcolare 

 Corectarea devierilor de comportament prin 

consiliere şi aplicarea unor sancţiuni în mod 

individualizat 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

     

  X  

 

X 

 

X 

 

Atragerea de 

resurse 

financiare şi 

dezvoltarea 

bazei materiale 

 Atragerea de surse de finanţare (ONG, 

asociaţii) pentru acordarea de burse de merit şi 

de studiu; 

 Premierea din fonduri extrabugetare a elevilor 

cu rezultate deosebite la olimpiade şi 

concursuri şcolare; 

 Elaborarea unor proiecte de grant şi accesarea 

de surse de finanţare structurale. 

X  

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

 Creşterea numărului de elevi implicaţi şi a 

parteneriatelor pe baza de voluntariat  

 Intensificarea relaţiilor cu organele de 

autoritate publică, ONG-uri. 

X X 

 

 

X 

 

 

 

X 
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3.Îmbunătăţirea managementului personalului didactic pe direcţia recrutării, 

selecţiei, formării continue şi promovării cadrelor didactice competente şi 

creşterea responsabilităţii şi a răspunderii fiecărui profesor faţă de elevi, 

părinţi, comunitate. 

Direcţii  Obiective intermediare  Ter

men 

scur

t 

Term

en 

medi

u 

Term

en 

lung 

Dezvoltarea 

curriculară 
 Încurajarea şi recompensarea excelenţei în 

educaţie 

 Implicarea permanentă în îmbunătăţirea şi 

adaptarea programelor şcolare în raport cu 

valorile şi obiectivele propuse în documentele 

şcolii 

 Realizarea programelor de activităţi anuale şi 

semestriale de la nivelul catedrelor si comisiilor 

de lucru în acord cu planul managerial; 

 Prezentarea, dezbaterea şi aplicarea celor mai noi 

teorii şi instrumente de diagnosticare şi evaluare 

a potenţialului de învăţare al elevilor 

 Operaţionalizarea procedurilor de apreciere a 

performanţelor didactice în conformitate cu Fişa 

postului 

 Evaluarea corectă a performanţelor şi 

competenţelor cadrelor didactice  

 Respectarea legislaţiei cu privire la mişcarea 

personalului didactic 

 

 

 

 

 

   X 

 

 

 

 

 

   X 

 

   X 

  X 

 

 

 

 

   X 

 

 

    X 

 

 

   X 

 

 

 

   X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

 Analiza nevoilor de formare pentru diferitele 

categorii de personal didactic  

 Valorificarea potenţialului personalului didactic 

al şcolii prin crearea de proiecte şi programe 

ecologice, de educaţia părinţilor, de consiliere 

etc. 

 Asigurarea consultanţei şi organizarea activităţii 

profesionale 

 Sprijinirea dezvoltării profesionale 

 Asigurarea unui climat care să favorizeze 

comunicarea şi dezvoltarea personală 

 Identificarea şi popularizarea oportunităţilor de 

formare continuă 

 Consilierea cadrelor didactice debutante şi a celor 

mai putin performante, în activitatea la clasă şi în 

autoformare 

 Identificarea modalităţilor optime de motivare a 

 

 

 

 

 

 

  X 

 

 

 

 

   X 

 

   X 

 

   X 

 

 

 

   X 

 

 

   X 

   X 

 

    X 

 

    X 

 

   X 

 

   X 

 

  X 

 

 

 

 

 

 

   X 

 

   X 
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personalului şcolii 

 Recrutarea unui personal auxiliar şi nedidactic 

competent şi performant 

 Valorificarea experienţei profesorilor metodişti în 

programele de formare continuă pentru grade 

didactice  

 

 

 

 

   X  

   X 

 

 

   X 

Atragerea de 

resurse 

financiare şi 

dezvoltarea 

bazei 

materiale 

 Stabilirea în bugetele anuale a unor fonduri 

necesare formării şi dezvoltării profesionale a 

cadrelor didactice 

 Asigurarea condiţiilor adecvate pentru studiu şi 

lucru în şcoală 

 Identificarea unor surse suplimentare necesare 

formării continue a cadrelor didactice 

    X 

 

 

   X 

 

   X 

 

 

 

   X 

Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

 Stabilirea unei bune comunicări cu instituţii 

supraordonate MENCS, ISJ, ARACIP 

 Stabilirea de parteneriate cu CCD, Centrul de 

Resurse Educaţionale  

 Identificarea şi atragerea unor parteneri pentru 

derularea programelor iniţiate 

 

 

 

 

  X 

 

 

 

   X 

   X 

 

 

 

 

 

 

     X 

 

 

 

 

 

   X 

 

4 Îmbunătăţirea şi utilizarea maximală a bazei materiale şi a tehnologiei 

informaţionale. 

Direcţii  Obiective intermediare Ter

men 

scur

t 

Term

en 

medi

u 

Term

en 

lung 

Dezvoltarea 

curriculară 
 Proiectarea unor bugete anuale care să 

satisfacă nevoile de dezvoltare a bazei 

materiale 

 Informarea permanentă asupra legislaţiei 

financiar – bancare 

 Respectarea legislaţiei în vigoare 

 Asigurarea consultanţei de specialitate pe 

domeniul construcţiilor, reparaţiilor şi a 

ergonomiei spaţiului şcolar  

 Organizarea licitaţiilor cu respectarea 

legislaţiei în vigoare 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

Dezvoltarea 

resurselor 
 Dezvoltarea competenţelor de utilizare a TIC 

şi utilizarea TIC ca instrument de învăţare 

 

 

X 
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umane  Identificarea nevoilor de întreţinere, reparaţii 

şi îmbogăţire a bazei materiale 

 Crearea unui sistem de date despre oferta şi 

calitatea învăţământului pentru comunitatea  

locală şi internaţională 

 Crearea unui sistem de colectare şi prelucrare 

a datelor interne cu privire la activitatea 

educativă 
 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

Atragerea de 

resurse 

financiare şi 

dezvoltarea 

bazei materiale 

 Atragerea de surse din fonduri structurale de 

finanţare 

 Identificarea unor surse suplimentare de 

finanţare 

 Înnoirea reţelelor hard-ware şi soft-ware 

 Identificarea unor locaţii şi extinderea 

spaţiului destinat procesului de învăţământ 

 Dezvoltarea instrumentelor de îmbunătăţire a 

comunicării dintre actorii procesului didactic 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

 Stabilirea unor relaţii reciproc avantajoase cu 

firmele colaboratoare 

 Asigurarea accesului online la baza de date a 

şcolii 

 Crearea unui parteneriat cu organele de ordine 

comunitare pentru creşterea siguranţei şi 

securităţii elevilor si personalului şcolii 

X X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 
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OBIECTIVE GENERALE REALIZATE PRIN 

ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE 

 

Obiective generale: 

 O1. creşterea calităţii muncii în şcolă; 

 O2. îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ; 

 O3. eficientizarea lucrului în echipă; 

 O4. educarea elevilor noştrii pentru dobândirea de noi capacităţi, 

deprinderi şi competenţe pentru alinierea la dezideratele educaţiei 

europene; 

 O.5 creşterea performanţelor elevilor la nivel local, naţional, 

internaţional. 

Viziunea şi misiunea unităţii şcolare sunt cunoscute de cadrele didactice, elevi, 

părinţi şi comunitate. Acestea implică adecvarea resurselor la obiective, indicatorii 

de realizare sunt repere observabile, modalităţile de evaluare propuse sunt reale. 

Toate acestea asigură mecanismele de realizare a calităţii. Descentralizarea 

antrenează responsabilizarea şi asumarea rolului esenţial de către şcoală ceea ce 

presupune modificarea periodică a viziunii.  

 

 

O1, O2, O5 

ŢINTE   

STRATEGICE 

OPŢIUNI  

STRATEGICE 

RESURSE 

STRATEGICE 

REZULTATE 

AŞTEPTATE 

  

 

 

T1: Realizarea 

cadrului general 

adecvat pentru 

o educatie de 

calitate prin /  

pentru 

comunitate 

Adaptarea curriculum-

ului la specificul local 

 

 

 

 

Resursa umana 

foarte bine 

pregatita 

profesi-onal 

 

 

 

 

 Existenta spaţiilor 

modernizate adecvat 

cerinţelor de 

funcţionalitate 

 Existenţa sălilor de 

clasă dotate modern 

prin contribuţii ale 

părinţilor, sponsorilor 

şi comunităţii locale 

 Satisfacţia grupurilor 

de interes privind 

calitatea educaţiei 

Asigurarea accesului 

cadrelor didactice la 

tehnologia modernă 

Modernizarea spaţiilor 

şcolare şi a spaţiilor 

auxiliare 

Responsabilizarea 

comunităţii în susţinerea 

şcolii 
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T2: Realizarea 

unui invatamant 

axat pe 

aplicarea 

metodelor 

active şi a 

strategiilor 

didactice 

centrate pe elev  

Particularizarea 

curriculum-ului la 

cerinţele învăţării activ- 

paticipative centrate pe 

elev 

 

 

Resurse de 

expertiza: 

existenta unor 

cadre didactice 

cu expertiza si 

experienta 

 

 Scăderea cu 50% a 

absenţelor 

nemotivate ale 

elevilor 

 Diminuarea cu 75% a 

corigenţilor 

 Implicarea tuturor 

cadrelor didactice în 

realizarea de 

activităţi extraşcolare 

şi extracurriculare în 

parteneriat cu 

comunitatea 

Formarea cadrelor 

didactice pentru 

aplicarea metodelor 

active şi a centrării 

activităţii pe elev 

Achiziţionarea de 

mijloace didactice şi 

echipamente adecvate 

situaţiilor de învăţare 

centrate pe elev 

Dezvoltarea 

parteneriatelor cu 

structuri implicate în 

educaţie 

 

 

 

 

T3: Promovarea 

dimensiunii 

europene si a 

egalităţii de 

şanse în 

educaţia 

elevilor  

Dezvoltarea unor 

opţionale adecvate 

multiculturalismului şi 

integrării europene 

 

 

 Creşterea cu 50% a 

elevilor implicaţi în 

schimburi de 

experienţă 

internaţionale 

 Existenta bazei de 

date pentru 

promovarea 

dimensiunii europene 

şi a egalităţii de şanse 

în educaţia elevilor 

Accesarea resurselor 

educaţionale europene 

Crearea abilităţilor 

personale, a 

deprinderilor sociale şi 

tehnice, de promovare 

dimensiunii europene şi 

a egalităţii de şanse în 

educaţia elevilor 

Crearea bazei materiale 

pentru susţinerea 

promovării 

Colaborare cu 

reprezentanţi ai ONG-

urilor, instituţiilor de 

cultură din ţară şi din 

străinatate 
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ŢINTE   

STRATEGICE 

OPŢIUNI  

STRATEGICE 

RESURSE 

STRATEGI

CE 

REZULTATE 

AŞTEPTATE 

  

 

 

 

 

 

 

T4: Utilizarea 

unui sistem 

eficient de 

comunicare 

Dezvoltarea  unor 

module /opţionale 

privind comunicarea 

 

 

 

 

 

 

 

Resursa 

umană foarte 

bine pregatită 

profesi-onal 

 

 

 

 

Resurse de 

expertiză: 

existenţa unor 

cadre 

didactice cu 

expertiză şi 

experienţă 

 

 

 Existenţa liniilor de 

comunicare internă şi 

interinstituţională 

 Toate cadrele didactice 

utilizează tehnologiile 

informaţionale  şi liniile 

de comunicare existente 

 100% dintre elevi 

utilizează sistemele 

informaţionale existente 

în şcoală 

 Existenţa structurii 

participative care 

monitorizează schimbul 

de informaţii cu 

comunitatea 

Formarea resursei 

umane în vederea 

utilizarii sistemelor de 

comunicare şi realizarea 

unei comunicări 

eficiente 

Dotarea tuturor 

compartimentelor cu 

mijloace moderne de 

comunicare 

eficientizarea 

parteneriatelor vitale 

Crearea unor structuri 

participative elevi- 

personal propriu – 

comunitate pentru 

realizarea schimbului de 

informaţii cu exteriorul 

şi adecvarea acestuia la 

contextul comunitar 

concret 

 

 

 

T5: 

Promovarea 

imaginii 

unităţii şcolare 

pe plan local, 

naţional şi 

internaţional 

Responsabilitatea şi 

motivarea resursei 

umane pentru 

promovarea imaginii 

şcolii 

 

 Existenta monografiei 

şi a materialelor de 

promovare a imaginii 

şcolii 

 Implicarea tuturor 

cadrelor didactice 

pentru promovarea 

imaginii şi/sau 

realizarea de materiale 

promoţionale 

 Existenta contractelor 

de parteneriat 

 Existenta programului 

de activitate 

extraşcolară 

Atragerea de resurse 

pentru realizarea unor 

materiale de 

promovarea a imaginii 

şcolii 

Realizarea unor 

parteneriate cu instituţii/ 

organizaţii/ mass-media, 

implicate în promovarea 

imaginii şcolii 
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VI. RESURSELE STRATEGICE ŞI 

REZULTATELE AŞTEPTATE 

  

Pentru toate ţintele strategice menţionate vor fi dezvoltate programe specifice, 

cu responsabili clar specificaţi, ce vor realiza, acolo unde este cazul şi programe 

suplimentare de atragere a resurselor deficitare. 

Rezultatele aşteptate vizează, la modul general, următoarele: 

  şcoala să asigure tuturor educabililor condiţii optime de pregătire, şanse egale, iar 

cadrelor didactice posibilitatea de a se exprima într-un cadru favorabil dezvoltării 

personale şi profesionale a elevilor. 

 pregătirea ştiinţifică şi profesională a elevilor, în perspectiva integrării în viaţa 

economică şi socială, la nivelul standardelor europene. 

 organizarea unor grupuri de persoane formate ce să actioneze ca multiplicatori în 

promovarea dimensiunii europene în educaţie, pentru cetăţenie democratică. 

 creşterea considerabilă a numărului de parteneriate locale, naţionale şi europene 

 creşterea prestigiului unităţii şcolare prin promovarea imaginii în toate domeniile 

precizate. 

 

 

PROGNOZA 

 

Alvin Toffler în lucrãrile: "Socul viitorului", "Puterea în miscare", "Al treilea 

val", subliniazã cã omenirea asistã la o schimbare de civilizatie si anume: trecerea 

de la civilizatia industrialã la civilizatia post-industrialã. Noua civilizatie post-

industrialã este caracterizatã de ascensiunea explozivã a electronicii, computerelor, 

informatiei; e vorba de însãsi accelerarea schimbãrilor. 

Pe aceste coordonate subliniem faptul cã segmentele educatiei simulate pe 

calculator rezolvã conflictele dintre metodele vechi de învãtãmânt cu pedagogia de 

tip nou care îi trateazã pe elevi într-un mod mai individualizat, prin diversificarea 

cursurilor si a metodelor. În acest sens, elevul reprezintã marele nostru interes si 

punctul de plecare al schimbãrii. Elevul este cel care trebuie nu numai sã accepte 

reforma, dar sã o si asimileze ca pe un bun al sãu, ca pe ceva dobândit în urma unei 

alegeri libere si deliberate. Acest lucru va fi posibil doar în urma unei colaborãri 

foarte strânse între scoalã si familie. O bunã colaborare între scoalã si familie este 

posibilã numai atunci când familia întelege bine menirea scolii, iar scoala considerã 

familia un aliat, un coordonator sincer, permanent, direct interesat de procesul 

instructiv-educativ. Scoala noastrã va realiza acest lucru doar dacã reuseste sã 

acorde elevilor: 

 Stabilirea unui curriculum corespunzãtor cerintelor elevilor, comunitãtii 

locale si agentilor economici. 

 Eficientizarea procesului de învãtare prin stabilirea C.D.S.-urilor în 

conformitate cu optiunile elevilor si în concordantã cu posibilitãtile din scoalã. 
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 Prezentarea în conditii bune a elevilor la examenul de absolvire al scolii 

profesinale, de bacalaureat si de admitere în învãtãmântul superior. 

 Participarea elevilor la toate activitãtile organizate în scoalã si în afara ei, 

respectarea orarului si îmbunãtãtirea frecventei elevilor. 

 Asigurarea conditiilor pentru buna desfãsurare a  activitãtilor scolare si 

extrascolare, amenajarea spatiilor scolare (laboratoare si cabinete), folosirea 

eficientã a bazei materiale. 

 Accesul nelimitat la Internet, atât al elevilor cât si al profesorilor. 

 Organizarea comisiilor metodice dupã specializãri  

 O mai bunã viziune a activitãtilor scolare din partea tuturor cadrelor 

didactice, participarea la cursuri de formare la nivel de scoalã, oras, judet sau tarã. 

 Transparentã în relatiile din colectivul scolii, atât pe verticalã cât si pe 

orizontalã. 

 Acces direct si imediat al informatiei: minister, inspectoratul scolar, scoalã 

si invers. 

 Dotarea laboratoarelor cu aparaturã corespunzãtoare cerintelor actului 

educativ si reorganizarea lor. 

 Reamenajarea bibliotecii si dotarea ei cu calculator si xerox. 
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PLAN DE MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 
Prin implementarea reformei în învãtãmântul românesc, compatibilã cu 

reperele europene, bazate pe o economie de piatã, scoala noastrã urmãreste 

ancorarea în mod real si eficient în cerintele mileniului trei. 

Colectivul scolii noastre urmãreste formarea unor abilitãti practice la elevi, 

acestia rãspunzând la întrebãrile: ce stie sã facã?, la ce poate aplica cunostintele 

dobândite?, pentru ce anume trebuie sã invete un anumit lucru?, urmãrind în primul 

rând calitatea si nu cantitatea de informatii însusite. 

Colectivul de elevi al scolii noastre provine din: 

  absolventii claselor a VIII-a din zonă, care în functie de rezultatul la 

examenul de Teste naționale, urmeazã cursurile învãtãmântul liceal. 
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POSIBILITĂŢI DE CREŞTERE A EFICIENŢEI UTILIZĂRII 

RESURSELOR ÎN DOMENIUL EDUCAŢIONAL 

 
Pentru o proiectare mai eficientă a proiectării şi realizării conducerii, 

conducerea unităţii noastre este una multifuncţională. Această conducere este 

îndreptată spre evoluţia unităţii în toate sensurile posibile. 

Managerul are o relaţie deosebită bazată pe respect cu personalul didactic, 

nedidactic şi auxiliar. Acesta şi-a format o echipă managerială foarte competentă pe 

care o deleagă pentru abordarea diferitelor activităţi. 

 Datorită începerii procesului de descentralizare, managerului îi revine o 

funcţie cu responsabilităţi multiple.  

Managementul decizional se structurează pe decizii strategice realizate de 

conducerea centrală.  Sunt mobilizate destul de des resurse financiare externe şi sunt 

dezvoltate parteneriate cu alte şcoli şi cu acea parte a comunităţii interesate, astfel 

încât şcoala să interacţioneze mai bine cu mediul său social, cultural şi economic. 

 Calitatea procesului de învăţământ este îmbunătăţită prin diversificarea 

ofertei educaţionale şi prin adaptarea ei la nevoile locale.  Trebuie să se acorde mai 

multă atenţie, prioritate şi stimulente în vederea îmbunătăţirii fluxului comunicării, 

în ambele sensuri, precum şi a procesului de luare  a deciziilor pe baza consultativă 

la toate nivelurile manageriale ale şcolii. Aceste aspecte trebuie aplicate în practică, 

chiar dacă aceasta implică o oarecare încetinire a introducerii unui management 

propriu, unitar şi structural. 

Conducerea trebuie să creeze un sistem de asigurare a calităţii în procesul 

educaţional, care să cuprindă principii şi standarde referitoare la: 

- elaborarea mecanismelor de evaluare a calităţii procesului educaţional 

- asigurarea coerenţei învăţământului 

- selectarea, formarea, evaluarea şi motivarea personalului didactic 

- monitorizarea calităţii în educaţie 

- programe eficiente de prevenire a insuccesului şcolar 

- dezvoltarea unui sistem eficace de consiliere şi orientare profesională 

Trebuie asigurată în permanenţă o comunicare eficientă între elevi, părinţi şi 

profesori, ce va permite urmărirea constantă a progresului şcolar, diagnosticarea 

învăţării, motivarea profesorilor şi a elevilor pentru desfăşurarea unui proces 

educaţional de calitate. 

Trebuie acordată o atenţie deosebită rolului cadrelor didactice în desfăşurarea 

serviciului educaţional. 

În concluzie, se impun accentuarea şi dezvoltarea  aptitudinilor 

antreprenoriale, ancorarea învăţământului de la nivelul grupului şcolar în contextul 

economico - social al localităţii, fundamentarea ştiinţifică a planului de şcolarizare 

şi redimensionarea activităţii de ansamblu. 
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