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I. INTRODUCERE 

Proiectul  de dezvoltare strategică  instituţională (în continuare PDSI) a instituției publice 

Gimnaziul  ,,Gheorghe  Rîșcanu” din or. Rîșcani  reprezintă principalul document de planificare 

managerială, ce conţine viziunea, misiunea, strategia de dezvoltare a instituţiei şi principalele 

măsuri pentru realizarea acestora. PDSI al gimnaziului „Gh.Rîșcanu”, or. Rîșcani  este elaborat, 

ţinându-se cont de reformele care au loc în învăţământul Republicii Moldova, prin promovarea 

constantă a Procesului de la Bologna. 

Rolul PDSI constă în schiţarea direcţiilor de activitate ale gimnaziului  şi a modului în 

care aceasta va contribui la realizarea priorităţilor şi obiectivelor strategice şi a sarcinilor 

stipulate în documentele de politici naţionale în domeniul avizat. 

Strategia de dezvoltare instituţională (SDI) este elaborată în baza cadrului normativ 

legislativ şi instituţional în domeniul educaţiei existent în RM, cu aplicarea metodei participative 

de elaborare a documentelor de politici de dezvoltare instituţională şi analizei detaliate a mediilor 

interne şi externe, a principalelor provocări şi oportunităţi de dezvoltare instituţională (analiza 

SWOT). 

Priorităţile strategice ale instituției  sunt axate pe: calitatea educaţională, competitivitate, 

vizibilitate internă, raională și națională, management performant. Toate fiind corelate cu 

planurile de activitate complementare şi programele de dezvoltare a gimnaziului, în funcţie de 

perioada lor de realizare şi anume acţiuni imediate (realizări rapide), pe termen mediu (schimbări 

operaţionale), pe termen lung (evoluţia strategică), și reieşind din sursele de finanțare 

specializate. 

Prezentul PDSI   a fost conceput din punctul de vedere al asigurării  accesului la educaţie 

a tuturor copiilor în şcoli moderne, asigurării relevanţei  pentru dezvoltarea şi afirmarea personală, 

socială şi profesională a beneficiarilor procesului educaţional, asigurării calităţii în procesul 

instructiv-educativ prin  aprofundarea competenţelor cadrelor didactice de a aplica eficient 

documentele de politici actuale în proiectarea activităţii educaţionale, prin racordarea sistemului 

de monitorizare, evaluare şi asigurare  a calităţii rezultatelor şcolare  la prevederile curriculare  

privind formarea de competenţe. 

          La elaborarea Programului s-a ţinut cont de : 

- contextul social- economic actual din localitate,  raion şi din ţară; 

- tendinţele de raţionalizare a cheltuielilor bugetare la nivel  instituţional; 

- factorii demografici şi capacităţile reale ale gimnaziului; 

Prezentul document reprezintă voinţa colectivului gimnaziului  în competiţia pe plan 

raional și naţional , de creare a unui sistem în cadrul organizaţiei şi de promovare a  acţiunilor de 

îmbunătăţire continuă. 
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II. ARGUMENT 

Actualul Proiect de dezvoltare strategică are în vedere dezvoltarea Gimnaziului 

„Gh.Rîșcanu” în perioada 2019-2024, efectuând o analiză complexă și realistă asupra mediului 

extern în care activează instituția de învățământ și asupra mediului organizațional intern.  

Școala reprezintă cadrul organizat și competent , cu responsabilități majore multiple în viața 

unei comunități pentru educarea și instruirea tinerei generații. Rolul este de a continua într-un 

cadru organizat și științific procesul de instruire și educare a copiilor, proces început în familie, 

și de adaptare a acestora la solicitările societății, de transmitere  tinerei generații a valorilor 

culturale și morale, necesare comportamentului și integrării lor în societatea contemporană.  

PDSI are o importanță deosebită , deoarece concentrează atenția asupra finalităților 

educaționale , asigurând concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului 

(curriculum, resurse umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare) și asigură 

coerența strategiei pe termen lung a școlii .  

S-au reformulat țintele strategice pentru perioada avută în vedere , pentru ca PDSI 2019-2024 

să răspundă la nevoile școlii și să reflecte modificările legislative, cerințele societății actuale și 

valorile europene.  

Școala funcționează ca un centru coordonator și de legătură cu celelalte instituții ale 

comunității și cu ceilalți factori cu preocupări educaționale și se dezvoltă prin efortul combinat al 

structurii de conducere a școlii, al personalului școlii, al elevilor și părinților, aceștia alcătuind 

comunitatea educațională. De aici permanența actului educațional , continua instruire și educare 

a ființei umane, permanenta atenție ce trebuie acordată schimbărilor de conținut pe care le 

impune societatea și capacitatea de adaptare a tinerilor la cerințele mereu sporite ale societății 

contemporane.  

III. CONTEXT EDUCAȚIONAL ȘI LEGISLATIV 

Cadrul legislativ 

Programul de dezvoltare al gimnaziului  este conceput în conformitate cu următoarele acte 

normative, cu modificările şi completările ulterioare: 

- Constituţia Republicii Moldova; 

- Codul Educaţiei din Republica Moldova nr.152 din 17.07.2014; 

- Concepţia dezvoltării învăţământului în Republica Moldova; 

- Strategia sectorială de dezvoltare pentru anii 2014 – 2020 (Educaţia - 2020); 

- Legea nr.436- XVI din 28.12.2006” Privind  administraţia publică locală”; 

- Legea nr. 837-XIII din 17.05.1996” Cu privire la asociaţiile obşteşti” ; 

- Legea nr.16 din 15.02.2008” Cu privire la conflictul  de interese”; 

- Legea nr. 158 din 04.07.2008”Cu privire la funcţia publică  şi statutul  funcţionarului 

public”; 

- Legea nr. 113 din 27.04.2007 „Cu privire la  achiziţiile publice”; 

- Legea nr. 190 din 19.04.1994”Cu privire la petiţionare”; 

- Legea nr. 397 –XV din 16.10.2003” Privind finanţele publice locale”; 

- Legea nr. 338-VIII din 15.12.1994”Privind  drepturile copilului”; 

- Legea nr. 8 –XVI  din 09.02.2006 ”Privind modificarea şi completarea Codului Muncii” 

- Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 ”Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”; 
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- Hotărârea nr 523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a 

educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020”. 

 

Cadrul strategic 

Documentele de politici naţionale de referinţă pentru strategia pe care şi-o propune 

gimnaziul „Gh.Rîșcanu”  sunt: 

- Proiect pentru discuţii Educaţia –2020, Strategia sectorială de dezvoltare pentru anii 2014–

2020; 

- Programul de activitate al Guvernului ,,Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, 

Bunăstare” (2011-2014); 

- Strategia consolidată de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011-2015; 

- Programul de dezvoltare strategică al ME pentru anii 2012-2014; 

- Planul - cadru pentru învățământul primar,gimnazial și leceal, aprobat prin Ordinul MECC al 

Republicii Moldova în fiecare an. 

 

Cadrul instituțional 

Cadrul instituţional este prezentat de Statutul gimnaziului „Gh.Rîșcanu”, or. Rîșcani, 

Regulamentul  Intern  al gimnaziului, PEI pentru elevii cu CES, specialiști la majoritatea 

disciplinelor de studii, fixându-şi ca obiectiv general creşterea performanţelor managementului 

instituţional și educaţional  în scopul integrării  în Spaţiul European al Învățământului 

Preuniversitar din Republica Moldova. 

- nivelul naţional: Ministerul Educaţiei,Culturii și Cercetării  al Republicii Moldova; 

- nivelul instituţional al gimnaziului „Gh.Rîșcanu”, or. Rîșcani – 5 catedre, un Centru metodic 

performant, Centru de Resurse pentru elevii cu CES, Bibliotecă cu sală de lectură și literatură 

artististică și de specialitate , beneficiarii cărora sunt toți actanții instituției.  

 

IV. PREZENTARE GENERALĂ/PAȘAPORTUL INSTITUȚIEI 

IV.1. Identitatea școlii 

În cladirea actuală a gimnaziului a funcţionat, în anul 1964-1965, Şcoala moldo-rusă, 

având o structura complexa de tip alolingv ,director Malai Polina. 

În 1977-1978 director  al instituţiei şcolare devine Colibaba Leonid.   

Se  reorganizeaza în şcoală moldovenească, fiind condusă de  dl Maţcan Iulian în 

perioada 1979-1980.  

Mai apoi este reorganizată în şcoala medie nr.1 sub conducerea dlui Tcacenco Dumitru 

în perioada 1981-1982  . 

Este reorganizată în şcoală medie şi activează în funcţie de director dl Munteanu Ion în 

perioada 1983-2005. 

Instituţia de învăţămînt este  reorganizată în gimnaziul "Gheorghe Rîșcanu"cu începutul 

din   01 septembrie 2010, cu un număr de 342 elevi, condusă fiind de directorul, dna Frunze 

Viorica 

De la înfiinţare şi până în prezent ,în perioada 1965-2019  şi-au făcut studiile în instituţie 

şi au absolvit şcoala medie incompletă,apoi treapta gimnazială 4275 de elevi. 

Au absolvit şcoala medie în perioada 1965-2007,primind atestat de studii medii de cultură 

generală  2104 elevi. 

Începând cu anul 2000, şcoala parcurge o perioadă de transformări,prin implementarea 

noului curriculum, a Planului -cadru care a implicat o doză sporită de responsabilitate a 

acţiunilor  personalului didactic şi ale elevilor. Grupul managerial al instituţiei oferă un climat 
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organizațional intelectual  atât profesorilor, cât si elevilor. Experienţa educaţională de marcă  

deosebită oferită elevilor se exprimă prin performanţe meritorii din partea acestora. 

 

IV.2. Nivelul de dezvoltare economică și socială; 

❖ Descentralizarea sistemului şcolar, creşterea autorităţii decizionale a conducerii unitătii, 

în domeniile financiar, al resurselor umane, curricular şi al dezvoltării generale a şcolii;  

❖ Formarea continuă a personalului didactic din unitatea şcolară;  

❖ Transformarea cadrului didactic în manager al situaţiilor de învăţare ce au drept principal 

actor elevul şi perfecţionarea continuă a procesului instructiv - educativ;  

❖ Folosirea reţelelor informatice în întreaga activitate din unitatea şcolară;  

❖ Transformarea comunităţii locale într-un partener activ, implicat efectiv în viata unitătii 

şcolare.  

Desi locuitorii orășelului nostru  sunt oameni gospodari, lipsa locurilor de munca face ca 

populația sa fie săracă, majoritatea trăind din ajutorul social și alocația copiilor. Majoritatea 

familiilor nu este interesată de soarta educațională a copiilor lor. Chiar dacă termină 9 clase, nu 

toți parinții  au posibilități materiale de întreținere a copiilor pentru a urma licee,  colegii sau  

școala profesională din localitate sau alte localități. 

Populaţia se caracterizează prin spor natural pozitiv, manifestându-se o creştere lentă a 

numărului de locuitori. Numărul populaţiei tinere fiind în creştere.  

 

IV.3. Informații privind localizarea geografică;  

Fiind amplasat într-o zona centrală a oraşului, gimnaziul „Gheorghe  Rîșcanu” se 

adreseaza unei populaţii şcolare situate în toate cartierele, deservind și împrejurimile pe o raza de 

50 km patrati. 

Având în vedere ca este singurul gimnaziu cu predare în limba română din oraş,instituţia  

înmatriculează  elevi din întreaga regiune, cu vârsta 7-16 ani ,vârsta obligatorie de şcolarizare. 
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IV.4. Personalități locale; 

     

    

Colonel Vadim Cemîrtan, Comandant Comandament Forțe 

Aeriene , locțiitor-șef Marele Stat Major, Federația Rusă. 

 

 

 

 

 

 

Igor Cuciuc, solist și Artist Profesionist în Orchestra  

„Fraților Advahov”, R.Moldova 

 

 

 

 

 

Filip Vasilache, regizor;  

Iurii Levițchii, vice-primar, or. Sanct-Petersburg;  

Ion Chitic, Om Emerit  al RM;  

Igor Opalco, doctor în medicină;  

Valentin Ciornîi, doctor în științe istorice;  

Sergiu Chitic, doctor în medicină,  

Sevastian Guțu, doctor în fizică.  

 

 

 

 

 

Toponimul localităţii Rîşcani vine de la numele boierilor Rîşcanu-

Derojinschi. În 1818 sfetnicul imperial Egor Rîşcanu cade în 

dizgraţie la împăratul Rusiei, Alexandru I, care îl trimite în 

Basarabia dându-i în proprietate moşia unde se aflau cele trei 

localităţi. Familia boierilor Rîşcanu-Derojinschi a dăinuit în 

localitate mai bine de 100 de ani (1818 - 1930), contribuind mult la 

dezvoltarea şi prosperarea localităţii prin susţinerea învăţământului 

şi culturii. În 1866 maiorul în rezervă Gheorghe Rîşcanu-Derojinski, 

nepotul consilierului Egor Rîşcanu-Derojinski, adresa autorităţilor 

ruse un demers cu privire la fondarea staţiei poştale în târguşorul 

Rîşcani. În 1869 la Rîşcani era deschisă o şcoală publică pentru 

băieţi. În anul 1871, în casa donată de boierul Rîşcanu-Derojinski se 

deschide un spital cu 10 paturi. În 1884 în localitate a fost 

inaugurată Şcoala de meserii. 
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IV.5. Analiza informațiilor de tip calitativ și cantitativ; 

 IV.5.1. Informații cu privire la efetivul de elevi,cadre didactice și 

baza meterială: 

a) Populația școlară; 

În anul școlar 2019-2020 școlarizăm un număr de 493 de elevi. Majotitatea dintre ei este 

din or.Rîșcani, dar frecventează instituția și copii din satele Moșeni, Vasileuți, Balanul-Nou și 

Ramazani. În pofida fluctuației mari a familiilor elevilor  și a migrării acestora peste hotarele 

țării, se observă o tendință de creștere a numărului de elevi în instituția noastră.  

 

 Realizând o prognoză pentru următorii 3 ani, am constatat că numărul de copii născuți în 

anii 2013-2015 și copiii de această vârstă ce frecventează instituțiile preșcolare din oraș este în 

ușoară creștere. Numărul în creștere a elevilor în gimnaziu se datorează  și celor din ciclul 

gimnazial ce aleg să-și facă studiile anume în instituția noastră, ceea ce demonstrează că 

instituția prestează  servicii educaționale de calitate.  
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b) Personalul didactic; 

În anul școlar 2019-2020 , procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică  

calificată, profesionistă.  

 

 Pentru viitorii cinci ani se preconizează înaintarea CD pentru conferirea GD II – 7 

persoane, pentru conferirea GD I – 5 persoane și conferirea GD Superior – 5 persoane .  

c) Baza materială; 

Activitatea de instruire și educare a elevilor se desfășoară în incinta gimnaziului , într-un 

singur schimb, cu încălzire autonomă pe gaz natural, cu săli de clase dotate cu TIC , conectate la 

internet (computer, proiector, ecran de proiecție, table interactive, TV etc.) , dotate cu mobilier 

nou și corespunzător vârstei, cu sală de sport spațioasă, renovată capital în 2019, cu sală de mese 

cu capacitatea de 150 de locuri, cu teren de sport bine amenajat, cu o sală de lectură, cu 2 ateliere 

de educația tehnologică foarte bine dotate, un centru metodic performant. Școala este dotată cu 

planșe, hărți, materiale necesare specifice disciplinelor biologie,fizică,chimie,istorie,geografie, 

fax, imprimante, copiatoare.  

 

 IV.5.2. Educația  incluzivă 

 Din anul 2011 , toate cadrele didactice din gimnaziu sunt calificate ca Educator în 

educația incluzivă, datorită proiectului – pilot TEMPUS MOLDINCLUD ,în cadrul programului 

de formare continuă în domeniul educației incluzive, care s-a desfășurat la Institutul de formare 

continuă din or. Chișinău, în parteneriat cu USM, UPS „Ion Creangă”, USB „A,Russo”, 

Universitatea Alicante , Spania, Universitatea Karlsruhe , Germania, Universitatea Genoa, Italia.  

 Educați incluzivă a apărut ca o reacție firească a societății la obligația acesteia de a 

asigura cadrul necesar și condițiile impuse de specificul educației persoanelor cu cerințe 

educative speciale. Procesul de includere la educație în școala generală a copiilor cu CES a fost 

greu și anevoios. Dar s-a reușit, datorită proiectului sus-numit. Astăzi , gimnaziul „Gh.Rîșcanu” 

este instituția care oferă tuturor elevilor o educație de calitate și, în mod deosebit, celor cu CES: 

o educație de calitate pentru toți într-o școală pentru toți.  
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 Gimnaziul „Gh.Rîșcanu” este instituția care școlarizează cei mai multi elevi cu CES pe 

raion. Dar,este îmbucurător faptul că numărul acestor elevi este, totuși, în scădere:  
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V.   VIZIUNEA 

Educăm copiii zilei de astăzi, pentru 

a fi activi în societatea zilei de mâine 

 

Deviza școlii: Nu pentru școală, ci 

pentru viață învățăm! (Non scholae,sed 

vitae discimus” /Seneca/) 

 

VI. MISIUNEA 

Școala noastră își propune să 

formeze personalitatea umană și să 

creeze prin educație șanse egale pentru 

toți copiii, indiferent de situația socio-

materială și apartenența religioasă în 

vederea unei integrări armonioase în 

societate.  
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VII. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN 

ANALIZA SWOT: 

Management instituțional 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Aplicarea corespunzătoare a legislației în 

domeniul: plan-cadru, planuri de studii, 

metodologii de aplicare a programelor; 

• Planul managerial la nivelul gimnaziului şi la 

nivelul fiecărei catedre; 

•  Îndrumarea și consilierea cadrelor didactice 

tinere; 

• Dezvoltarea unei culturi organizaționale pozitive 

și a unui climat de lucru adecvat; 

• Gestionarea eficientă a resurselor financiare ale 

gimnaziului; 

• Prezentarea și dezbaterea noutăților legislative în 

domeniu; 

• Delegarea responsabilităţilor pe domeniul de 

activitate conform funcţiei; 

• Implicarea formală a unor cadre didactice în 

procesele de transformare a învăţământului şi 

de reorganizare a instituţiei;  

• Lipsa iniţiativei din partea unor  profesori în 

soluţionarea operativă a unor probleme care 

formal nu se încadrează în obligaţiunile lor 

funcţionale;   

• Implicarea slabă a elevilor în soluţionarea 

problemelor ce ţin de instruire; 

• Lipsa instruirii în elaborarea proiectelor cu 

impact educaţional şi financiar; 

• Insuficiente documente interne  referitor la 

un management mai eficient şi de sporire a 

calităţii educaţiei; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Aplicarea prevederilor Codului Educației; 

• Aplicarea prevederilor Strategiei sectoriale de 

dezvoltare  pentru anii 2014-2020;  

• Regulament al MECC al RM de selectare a 

echipei manageriale prin concurs;  

• Realizarea unor programe  europene. 

 

• Economia slab dezvoltată şi situaţia politică 

instabilă; 

• Finanţare de la buget insuficientă pentru 

realizarea programelor de dezvoltare 

instituţională; Creșterea tarifelor pentru 

serviciile comunale; 

• Suprasolicitarea cu diferite activităţi de rutină. 
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Resurse curriculare   

 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

- Documentarea şi aplicarea corectă a 

Curriculumului; 

-Asigurarea cu manuale şi  ghiduri la disciplinele de 

studii;  

-Oferte de calitate pentru orele opţionale şi obiectele 

de specialitate; 

-Folosirea unui bogat material curricular (planuri de 

învățământ, si programe scolare, auxiliare 

curriculare-manuale, caiete de lucru, ghiduri de 

aplicare, culegeri de probleme); 

-Aplicarea metodelor didactice centrate pe elev/copil, 

utilizate în cadrul activităților educative şcolare si 

extraşcolare, în vederea ridicării calității și eficienței 

actului educațional. 

- Pentru copiii cu CES se elaborează ,în baza 

recomandărilor SAP , PEI, curriculum adaptat sau 

modificat și  diverse servicii  care satisfac necesitățile 

acestei categorii de copii. 

- Copii cu dizabilități benefeciază de cadru didactic 

de sprigin care prestează servicii în domeniul 

instruirii și educației.  

-Lipsa personalizării în elaborarea proiectărilor 

-Lipsă de experienţă în elaborare de curriculum 

opţional; 

-Utilizarea redusă a instruirii asistate de 

calculator în aplicarea Curriculumului; 

-Lipsa unui cadru unitar în organizarea 

competențelor si conținuturilor din curriculumul  

şcolar  spre a crea o viziune interdisciplinară, 

transdisciplinară, o abordare integrată a realității; 

-Suprasolicitare informaţională  la unele 

discipline  de studii; 

- Lipsa unor instrucţiuni privind delimitarea  

conceptuală a curriculei generale, adaptate, 

modificate. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

-Cadrele didactice aplică în procesul educațional 

metode interactive de predare -învățare, ceea ce 

contribuie la creșterea calității învățării.              

 -Evidenţierea şi încurajarea elevilor dotaţi, 

elaborarea de programe şcolare pentru lucrul cu copii 

dotaţi, elaborarea de programe speciale pentru 

minimizarea insuccesului şcolar, lucrul diriginţilor în 

vederea îmbunătăţirii frecvenţei.  

  -Identificarea posibilităţilor de susţinere materială a 

performanţelor, înscrierea la cursuri de recalificare a 

cadrelor didactice ce predau alte obiecte, fiind 

nespecialişti, organizarea de strategii locale de 

formare şi promovare a modelelor de succes; 

-Descongestionarea  materiei şi elaborarea unor noi 

programe şi planuri - cadru, flexibile pentru a 

satisfice nevoile triadei profesor- elev- părinte. 

- Volumul  excesiv de mare  a programelor 

şcolare; 

-Limite în resursele materiale, financiare şi 

informaţionale necesare pentru realizarea 

eficientă a curriculumului; 

-Calitatea  unor manuale (corelare cu 

curriculum, teriotizarea materiei, lipsă legăturii 

cu viaţă); 

-Lipsa manualelor de alternativă; 
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Resurse umane 

 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

-Activează lucrătorul medical, care oferă elevilor 

servicii de  asistență medicală; 

-Relațiile interpersonale benefice pentru crearea unui 

climat educațional deschis; 

-Participarea anuală a cadrelor didactice la cursuri de 

formare continuă;  

- Întinerirea corpului didactic al gimnaziului, vârsta 

medie fiind de 41,9  ani  

-Personalul tehnic auxiliar colaborează cu cadrele 

didactice în asigurarea procesului educaţional; 

-Calitatea resurselor umane evidențiată prin 

procentul ridicat al personalului cu studii superioare; 

-Cadre didactice calificate, cu grade didactice  

- Existenţa unui număr suficient de elevi motivaţi 

pentru performanţe şcolare; 

-Capacitatea ridicată de adaptare a resurselor umane 

la modificările cadrului legislativ și la diversitatea 

sarcinilor de serviciu; 

-Creşterea motivaţiei pentru învăţarea pe întreg 

parcursul vieţii ; 

-Adoptarea celor mai eficiente metode de  fidelizare a 

personalului; 

- Existenţa cadrelor didactice de sprijin care asigură 

sprijinul în procesul educaţional copiilor cu CES; 

- Implicarea în actul decizional a unui număr mai 

mare de cadre didactice, părinţi, elevi. 

 

 

-Tinerii specialişti au insuficientă pregătire 

psihopedagogică; 

-Fluctuaţia cadrelor didactice tinere; 

-Salarii mici  pentru personalul didactic auxiliar 

şi nedidactic; 

-Unele cadre didactice  participă doar  la cursuri 

de formare continuă obligatorii pentru atestarea 

la grad didactic; 

-Transferul în alte instituții sau plecarea peste 

hotare a cadrelor didactice ; 

-Statutul social redus al cadrelor didactice şi, ca 

urmare, nivelul scăzut de pregătire profesională;  

-Număr sporit de elevi cu părinţi aflaţi la muncă 

peste hotare 

- Scăderea natalităţii care reduce inclusiv şi 

numărul de copii şi elevi în gimnaziu; 

-Lipsa concurenţei la admiterea în liceu; 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

-Stabilirea mecanismelor de motivare,  promovarea 

unui nou model  ; 

-Elaborarea şi racordarea cadrului legislativ şi 

normativ la standardele europene privind motivarea 

cadrelor didactice  ; 

-Existenţa în gimnaziu   a unui corp profesoral  de o 

calificare înaltă ; 

-Deschiderea cadrelor didactice către schimbare. 

-Varietatea cursurilor de formare și perfecționare 

organizate de IȘE, IFC, USM, ș.a; 

-Utilizarea TIC în comunicarea mai operativă cu 

părinţii; 

-Cadrele didactice tinere nu sunt cointeresate să 

rămână în învăţământ din cauza salariilor mici şi 

lipsa pachetelor sociale. 

-Motivaţia scăzută a cadrelor didactice în 

domeniile ce vizează creşterea profesională ; 

-Sporirea şomajului în rândul tinerilor ; 

-Statutul social relativ redus al profesorilor;  

-Resurse umane insuficiente pentru volumul de 

muncă existent şi  suprasolicitarea cadrelor noi. 
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Resurse materiale și financiare  

 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

-Starea fizică bună a spațiilor de instruire și 

încadrarea în normele de igienă corespunzătoare; 

-Instituţia dispune  de sală de sport, bibliotecă; 

-Conexiune la internet în toate sălile de clasă , acces 

WI-FI; 

-Noua formulă de finanţare  oferă gimnaziului o 

autonomie şi o flexibilitate mai mare în utilizarea 

resurselor; 

- Existenţa centrului de resurse din gimnaziu asigură 

promovarea şi dezvoltarea educaţiei incluzive; 

- Existenţa bibliotecii şi a fondului de carte şcolară, 

diversitatea de servicii oferite de biblioteci; 

- Dotarea gimnaziului cu sală de calculatoare şi 

conectare la Internet, acces larg la informaţii; 

-Fonduri insuficiente pentru reparații curente și 

capitale a tuturor sălilor de clasă, fără a apela la 

ajutorul părinților, achiziționare a materialelor 

consumabile; 

-Lipsa finanţării  pentru diversificarea serviciilor 

educaţionale pentru elevi, inclusiv şi pentru cei 

cu CES/dotaţi, pentru dezvoltarea infrastructurii 

adaptate la cerinţele elevilor cu dizabilităţi fizice; 

- Număr redus de proiecte pentru dezvoltarea 

infrastructurii; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

-Îmbunătățirea infrastructurii prin realizarea unor 

proiecte de parteneriat cu agenții economici și 

programe europene de finanțare; 

-Programe naționale de dotări cu instrumente 

muzicale, echipament informatic, materiale didactice; 

-Instruirea persoanelor din echipa managerială și a 

personalului didactic în domeniul elaborării și 

implementării unor proiecte; 

-Implicarea  mai mare în proiecte ce contribuie la 

renovarea  instituţiilor; 

- Disponibilitatea unor agenţi economici, sponsori  de 

a contribui la îmbunătăţirea bazei material-tehnice a 

gimnaziului; 

-Degradarea spațiilor de instruire și cazare 

datorită fondurilor bănești limitate pentru 

întreținerea gimnaziului; 

-Conștiința morală a elevilor privind păstrarea și 

întreținerea spațiilor; 

- Imposibilitatea financiară de a acorda  dejun 

cald elevilor din ciclul gimnazial; 

-Scăderea numărului de volume de carte utile din 

cauza uzurii fizice şi morale şi a nerestituirii 

cărţilor din diverse motive; 
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Relații de parteneriat 

 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

-Susţinerea gimnaziului de către Consiliul raional; 

-Experienţa de realizare a diverselor programe în 

parteneriat la nivel local şi naţional; 

-Promovarea valorilor naţionale prin participarea la 

programe şi parteneriate cu instituţiile din comunitate, 

ONG-uri; 

-Tendinţa diverşilor factori  de a concepe relaţii de 

parteneriat cu instituţiile de învăţământ şi Direcţia de 

Învăţământ pentru realizarea activităţilor în domeniul 

culturii fizice şi sport la nivel raional şi republican; 

-Capacitatea decizională  înaltă cu implicarea în actul 

decizional a unui număr cât mai mare de cadre 

didactice, manageri, părinţi, reprezentanţii 

administraţiilor publice locale. 

-Schimbările rapide care se produc astăzi în toate 

domeniile vieţii economice; 

-Colaborare cu agenţii economici în organizarea 

practicii nu are un cadru normativ-juridic; 

-Mediul familial destructurat, caracterizat prin 

lipsa de angajament din partea părinţilor; 

- Activităţi desfăşurate care să implice 

participarea părinţilor sunt puţine; 

-Finanţarea activităţilor de parteneriat nu este 

prevăzută în bugetele instituţiilor; 

-Nivelul de implicare a persoanelor (cadrelor 

didactice) în viaţa socială este scăzut; 

-Experienţa de participare în implementarea 

proiectelor de parteneriat este mică; 

-Motivaţia  instituţiilor de stat, a persoanelor 

fizice şi juridice în realizarea proiectelor de 

parteneriat este scăzută; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

-Existenţa programelor de finanţare şi fondurilor UE; 

-Parteneriatele şi colaborarea externă cu organizaţii 

internaţionale în vederea schimbului de bune practici;  

-Posibilitatea de a face schimb de experienţă între 

instituţiile de învăţământ, Direcţiile Învăţământ cu cei 

din alte raioane, alte ţări; 

-Dezvoltarea tendinţelor de participare mai efectivă a 

societăţii civile în soluţionarea problemelor 

educaţionale; 

-Implementarea politicilor educaţionale prezente; 

-Interesul manifestat de părinţi privind educaţia 

elevilor şi asigurarea unor condiţii optime de 

desfăşurare a activităţii educaţionale;  

-ONG-urile prezente ar putea susţine implementarea 

programelor de parteneriat; 

-Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de 

a veni în sprijinul şcolii;  

-Posibilităţi de implementare a unor proiecte 

importante naţionale şi internaţionale, susţinute de 

donatorii externi. 

-Migraţia populaţiei este frecventă; 

-Criza economică din ţară continuă; 

-Instabilitatea politică atât la nivel central cât şi 

local; 

-Amestecul nejustificat a factorilor politici în 

procesele de administrare a învăţământului;  

-Programele educaţionale sunt dependente de 

granturile internaţionale; 

-Programele de finanţare pot fi reduse, Fondurile 

UE sunt limitate. 

-Implicarea insuficientă a societăţii în 

soluţionarea problemelor cu care se confruntă 

sistemul educaţional; 

-Lipsa motivaţiei a actorilor sociali. 
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Analiza P.E.S.T.E. 

FACTORI POLITICI  

 Fenomenul de descentralizare;  

 Apropierea şcolii de comunitate, 

prin adoptarea unor politici 

corespunzătoare în administraţie şi 

finanţare  

 Deplasarea interesului de la control 

la evaluare şi consiliere ;  

 Liberalizarea unor sectoare, practici 

şi domenii, în general (piaţa 

manualelor, piaţa programelor de 

formare, etc.);  

 Adaptarea sistemului  de învăţământ 

la standardele europene.  

 

FACTORI ECONIMICI  

 Posibilitatea atragerii unor 

fonduri extrabugetare;  

 Descentralizarea 

mecanismelor financiare ;  

 Apropierea dintre şcoală, 

mediu economic şi de afaceri 

;  

 Orientarea spre o cultură a 

proiectelor.  

 

FACTORI SOCIALI  

 Fluctuaţii demografice;  

 Modificări pe piaţa muncii şi 

sistemul de absorbţie 

profesională;  

 Schimbări privind aşteptările 

comunităţii faţa de şcoală ;  

 Rolul sindicatelor;  

 Cerere crescândă pentru 

învăţarea adulţilor şi pentru 

programe de învăţare pe tot 

parcursul vieţii;  

 Integrarea unor categorii de 

copii cu cerinţe educative 

speciale în învăţământul de 

masă;  

 Parteneriat social în creştere;  

 Întărirea rolului sociatăţii 

civile.  

 

FACTORI TEHNOLOGICI  

 Răspândirea tehnologiilor moderne 

de comunicare şi de tehnică de calcul ;  

 Generalizarea unor practici 

educaţionale inovatoare ;  

 Apariţia noilor reţele şcolare şi 

accentuarea aspectelor economice;  

Modernizarea instituției prin dotarea 

tuturor sălilor de clasă cu computer, 

proiector , LCD sau tablă interactivă. 

FACTORI  ECOLOGICI 

 Participarea activă la 

proiecte de educație civică și 

ecologică inițiate de CD și 

Consiliul elevilor;  

Organizarea și desfășurarea 

activităților de igenizare în 

curtea școlii și în apropierea 

acesteia.  
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VIII. ȚINTE/SCOPURI STRATEGICE 

Pornind de la misiunea  școlii și analizând punctele slabe din analiza mediului intern și 

amenințările mediului extern, precum și punctele forte și oportunitățile din analiza SWOT, am 

formulat 5 ținte strategice, în vederea dezvoltării și modernizării instituționale a IP Gimnaziul 

„Gh.Rîșcanu” din or. Rîșcani:  

Ț.1. Prevenirea eșecului școlar, asigurarea incluziunii elevilor cu CES și creșterea 

performanței elevilor prin reforma și  personalizarea procesului instructiv-educativ;  

Prin acceastă țintă ne dorim diminuarea absenteismului și prevenirea abandonului școlar, 

creșterea promovabilității , precum și conștientizarea beneficiarilor educației , elevi și părinți 

pentru continuarea studiilor  și după finalul  ciclului gimnazial. Reforma și personalizarea 

curriculumului impune ca prioritate în perioada 2019-2024 armonizarea componentelor 

acestuia în vederea recuplării învățământului la nevoile de calificare resimțite în economie, 

administrație, viața socială și culturală. 

Ț.2. Asigurarea calității actului educațional; 

 Prin această țintă ne propunem să realizăm și să menținem în permanență  un proces 

educațonal modern, atractiv și benefic elevilor, care să aducă satisfacții tuturor celor implicați în 

actul educațional și să creștem promovabilitatea, rezultatele școlare și participările la concursuri 

și olimpiade școlare. 

 Ț.3. Realizarea de proiecte și programe educaționale specifice nevoii de formare a 

elevilor;  

 Oportunitățile oferite prin demararea de proiecte și programe educaționale sunt multiple 

și pot asigura nevoile de formare ale elevilor cerute de societate. 

 Ț.4. Crearea unui climat de siguranță fizică și libertatea de gândire și exprimare;  

 Este imperios necesar ca toți cei care își petrec o mare parte a timpului în școală , să aibă 

certitudinea că sunt în siguranță deplină și că se pot exprima liber, pentru a participa la actul de 

conducere și organizare a instituției.  

 Ț.5. Dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice. 

 Nevoile de formare a personalului  sunt extrem de diverificate și corespunzătoare și se 

referă la conceptul modern de formare continuă și la educația pe parcursul întregii vieți. Întreaga 

activitate are  ca scop final asigurarea formării centrate pe elev, abordarea interdisciplinară, 

utilizând metodele interactive , evaluarea de competențe și atingerea unor performanțe 

superioare.  
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Dezvoltarea opțiunilor strategice, în corelare cu țintele strategice pe domenii funcționale 

 

Ț.1. Prevenirea eșecului școlar, asigurarea incluziunii elevilor cu CES și creșterea performanței elevilor prin reforma și  personalizarea 

procesului instructiv-educativ;  

Opțiune-

Curriculum 

Opțiune – 

Resurse umane 

Opțiune – 

Resurse materiale 

și financiare 

Opțiune – Relații 

cu comunitatea 

Opțiuni/obiective 

startegice 

Etape Termene 

Dezvoltarea și 

proiectarea 

ofertei 

curriculare în 

raport cu 

particularitățile 

individuale ale 

elevilor , cu 

cerințele de 

dezvoltare 

personală și 

dezideratele  

comunității 

Stimularea 

cadrelor didactice 

pentru 

parcurgerea unor 

programe de 

formare în 

utilizarea lucrului 

diferențiat și a 

consilierii 

elevilor și 

părinților. 

Inițierea și 

derularea de 

proiecte cu 

finanțare 

extrabugetară, în 

vederea prevenirii 

abandonului școlar 

și prevenirii 

neșcolarizării. 

Promovarea în 

comunitate a 

preocupărilor școlii 

pentru 

personalizarea 

actului instructiv-

educativ în vederea 

prevenirii eșecului 

școlar. 

Dezvoltarea și 

proiectarea ofertei 

curriculare în 

raport cu 

particularitățile 

individuale ale 

elevilor, cu 

cerințele de 

dezvoltare 

personală și 

dezideratele 

comuntății. 

Analiza nevoilor de educație, definirea 

cererii de educație și realizarea Planului 

anual de acțiuni al instituției 

În fiecare 

an școlar 

Dezvoltarea și desfășurarea curriculum-

ului la decizia școlii conceput pe baza 

nevoilor individuale și a celor 

comunitare. 

În fiecare 

an școlar 

Aplcarea programelor națonale de 

reforme, popularizarea legslației școlare 

în rândul elevilor, părinților, cadrelor 

didactice. 

În fiecare 

an școlar 

Stimularea 

cadrelor didactice 

pentru 

parcurgerea unor 

programe de 

abilitate în 

utilizarea lucrului 

diferențiat și a 

consilierii elevilor 

și părinților 

Depistarea cadrelor didactice cu lacune 

în utilizarea metodelor de lucru 

diferențiiat și consiliere a elevlor și 

părinților. 

În cadrul 

asistențelor 

la ore 

Consilierea cadrelor ddactice în alegerea 

celor ma bune modaltăți/programe de 

formare pentru satisfacerea nevoilor 

impuse. 

permanent 
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Inițerea și 

derularea de 

proiecte cu 

finanțare bugetară 

și extrabugetară , 

în vederea 

prevenirii și 

lichdării 

abandonului 

școlar și a 

neșcolarizării 

copiilor. 

Stabilirea grupului țintă de elevi care va 

intra în proiecte 

Octombrie-

noiembrie 

2019 

Stabilrea  colectivului de cadre care vor 

lucra în proiecte 

Octombrie-

noiembrie 

2019 

Stabilirea activităților menite să asigure 

realizarea scopului principal al 

implementării proiectelor 

Octombrie–

noiembrie 

2019 

Derularea proiectelor obținute 2019-2024 

    Promovarea  în 

comunitate a 

preocupărlor 

școlii pentru 

personalzarea 

actului instructiv-

educativ în 

vederea prevenirii 

eșecului școlar. 

Desfășurarea de activități instructiv-

educative la care să fie invitați și părinții 

elevilor. 

Permanent 

Organizarea de întâlniri comune părinți și 

reprezentanți ai comunități în 

desfășurarea proiectelor. 

semestrial 

Informarea părinților și a tuturor 

partenerilor din localitate despre 

proiectele derulate și rezultatele obținute. 

semestral 
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Ț.2. Asigurarea calității actului educațional; 

Opțiune-

Curriculum 

Opțiune – 

Resurse umane 

Opțiune – 

Resurse materiale 

și financiare 

Opțiune – 

Relații cu 

comunitatea 

Opțiuni /obiective 

startegice 

Etape Termene 

Proiectarea de 

activități în 

care să se 

folosească 

planificarea 

prin diferite 

metode și 

mijloace 

moderne de 

lucru, planuri 

de remediere și 

lucru 

diferențiat. 

Crearea unui 

cadru relaxat de 

muncă, pentru 

stimularea 

cadrelor didactice 

de a solicita 

continuitate sau 

angajare în 

instituția noastră. 

Asigurarea 

fondurilor necesare 

pentru 

achiziționarea de 

noi mijloace de 

învățământ. 

Colaborarea și 

responsabilizarea 

părinților în a se 

implica mai mult 

în activitățile 

școlare și 

extrașcolare. 

Proiectarea de 

activități în care să 

se utilizeze metode și 

mijloace moderne de 

lucru , planuri de 

remediere și lucru 

diferențiat  

Utilizarea metodelor și mijloacelor de 

învățământ moderne de către toate 

cadrelel didactice 

Permanent  

Perfecționarea prin exemple de bune 

practici în carul comisiilor metodce 

Anual  

Monitorizarea și evaluarea pertinentă de 

către administrația gimnaziului a stilului 

de predare a cadrelor didactice prin 

interasistențe 

Semestrial 

Instruirea cadrelor didactice prin 

delegarea de cursuri de calificare menite 

să completeze cunoștnțele acestora 

referitoare la folosirea optimă a 

mijloacelor de tehnologie modernă. 

Anual 

Crearea unui cadru 

relaxat de 

mincă,pentru 

stimularea cadrelor 

didactice de a 

solicita continuitate 

sau angajare în 

instituția noastră 

Practicarea unui stil de tip democratic, 

apropiat de colegi, abordabil, deschis la 

nou și care să antreneze colectivul în 

organizarea instituțională 

Permanent  

Acordarea de continuitate cadrelor care 

dovedesc calități profesionale și umane 

deosebite; oferirea de consiliere 

pedagogică și înțelegere cadrelor 

didactice debutante 

Permanent, 

la necesitate 

Asigurarea 

fondurilor necesare 

pentru achiziționarea 

de noi mijloace de 

învățământ 

Inventarierea tuturor materialelor 

educaționale din școli 

Decembrie 

a fiecărui an  

Realizarea necesarului de mijloace 

educaționale , împreună cu CD 

Începutul 

fiecărui an 

școlar 
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Planificarea în buget , în vederea 

achiziționării de material didactic 

Octombrie-

noiembrie a 

fiecărui an 

Colaborarea și 

responsabilizarea 

părinților în a se 

implica mai mult în 

activitățile școlare și 

extrașcolare 

Planificarea unor lecții publice, la care 

să fie prezenți și părinții („Decada ușilor 

deschise”) 

De 2 ori pe 

an 

Planificarea și desfășurarea activităților 

extracurriculare împreună cu părinții 

Semestrial  

Realizarea ședințelor generale cu 

părinții și desfășurarea lectoratelor cu 

părinții. 

 De 2 ori în 

fiecare an  

 

Ț.3. Realizarea de proiecte și programe educaționale specifice nevoii de formare a elevilor; 

Opțiune-

Curriculum 

Opțiune – 

Resurse umane 

Opțiune – Resurse 

materiale și 

financiare 

Opțiune – 

Relații cu 

comunitatea 

Opțiuni/obiective 

startegice 

Etape Termene 

Inițierea de 

proiecte 

educaționale 

și încheierea 

de 

parteneriate 

locale, 

județene și 

naționale; 

diversificarea 

activităților 

educative și 

extrașcolare. 

Satisfaerea 

benefeciarilor 

primari ai 

educației prin 

activităi diverse , 

care să îi formeze 

ca oameni activi 

în societate. 

Planificarea în buget 

a unui fond pentru 

asigurarea logisticii 

organizării 

proiectelor și a 

stimulentelor pentru 

cadrele didactice și 

elevii participanți și 

cu rezultate meritorii 

în cadrul 

respectivelor 

proiecte. 

Promovarea 

imaginii școlii în 

mass-media și 

pe site-ul 

instituției prin 

publicarea 

proiectelor 

inițiate și 

desfășurate , 

însoțite de 

imagini foto sau 

video. 

Inițiere de proiecte 

educaționale și 

încheierea de 

parteneriate locale , 

raionale, naționale; 

diversificarea 

activităților 

educative și 

extrașcolare 

Aplicarea unor chestionare elevilor, în 

vederea depistării preferințelor și 

nevoilor referitoare la activitățile 

extrașcolare.  

Anual 

Stimularea cadrelor didactice pentru 

încheierea unui număr cât mai mare  de 

parteneriate și inițierea de proiecte 

educaționale. 

anual 

Satisfacerea 

benefeciarilor 

primari ai educației 

prin activități diverse 

care să îi formeze ca 

Proiectarea de activități care să cuprindă 

majoritatea domeniilor de interes, astfel 

ca fiecare elev să fie satisfăcut prin cel 

puțin o activitate. 

anual 
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oameni activi în 

societate. 

Planificarea în buget 

a unui fond pentru 

asigurarea logisticii 

organizării 

proiectelor și a 

stimulentelor pentru 

cadrele și elevii 

participanți și cu 

rezultate meritorii în 

cadrul  respectivelor 

proiecte. 

Planificarea proiectelor educaționale 

dorite a se iniția de către cadrele 

didactice din școala noastră.  

La 

începutul 

fiecarui an 

școlar 

Planificarea la buget unui fond  care să 

asigure  logistica necesară derulării unui 

proiect , precum și premierea elevilor și 

a cadrelor didactice cu rezultate 

meritorii 

Ianuarie a 

fiecărui an 

Promovarea imaginii 

instituției în mass-

media , pe pagina 

web și pe site-ul 

școlii prin publicarea 

proiectelor inițiate și 

desfășurate, însoțite 

de imagini foto sau 

video. 

Colaborarea cu persoane din mass-

media pentru difuzarea unor reportaje 

care să promoveze activitățile realizate 

în  instituție. 

 

Postarea pe pagina web a școlii   a 

imaginilor relevante surprinse în timpul 

desfășurării diferitor activități. 
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Ț.4. Crearea unui climat de siguranță fizică și libertatea de gândire și exprimare; 

Opțiune-

Curriculum 

Opțiune – 

Resurse umane 

Opțiune – Resurse 

materiale și 

financiare 

Opțiune – 

Relații cu 

comunitatea 

Opțiuni/Obiective  

startegice 

Etape Termene 

Planificarea 

unor activități 

de tip 

training, 

masă 

rotundă, 

consiliere etc 

,precum și 

activități 

educative 

extrașcolare 

în care să se 

urmărească 

dezvoltarea 

gândirii și 

exprimării 

libere a 

elevului. 

Implicarea 

întregului 

personal în actul 

de conducere, 

prin comunicare 

deschisă, în 

vederea 

eficientzării 

managementului 

instituțional. 

Planificarea unor 

lucrări menite să 

sporească gradul de 

siguranță fizică al 

elevilor și 

personalului din 

școală, precum și a 

patrimoniului școlii. 

Colaborarea cu 

toți partenerii 

locali și 

încheierea de 

parteneriate cu 

aceștia, 

popularizarea 

activităților 

desfășurate în 

colaborare cu 

aceste instituții.  

Planificarea 

formărilor 

profesionale , teme 

în carul Comisiilor 

metodice, precum și 

activități educative 

extrașcolare în care 

să se urmărească 

dezvoltarea gândirii 

și exprimării libere a 

personalității. 

Elaborate unei oferte largi de calificări 

profesionale care să acopere necesitățile 

de calificare pentru toate CD ca 

personalități libere în gândire și 

exprimare , în concordanță cu cerințele 

societății. 

Martie a 

fiecărui an 

Chestionarea elevilor și a părinților în 

vederea alegerii activităților. 

Aprilie-

mai a 

fiecărui an 

Proiectarea subiectelor specifice la orele 

de DP  

lunar 

Implicarea întregului 

personal în actul de 

conducere, prin 

comunicare 

deschisă,în vederea 

eficientizării 

managementului 

instituțional. 

Constituirea de comisii de lucru la 

nivelul școlii, care să funcționeze real 

Septembrie 

a fiecărui 

an 

Elaborarea strategiilor de lucru , 

aplicarea,evaluarea și punerea în practică 

a propunerilor ,în vederea eficientizării 

managementului instituțional. 

permanent 

Menținerea unei comunicări deschise 

profesori-elevi-părinți 

Permanent 

Planificarea unor 

lucrări menite să 

sporească gradul de 

siguranță fizică al 

elevilor și 

personalului din 

școală, precum și a 

patrimoniului școlii. 

Cuprinderea în buget a sumelor necesare 

destinate unor lucrări de investiții și 

reabilitări 

Decembrie 

a fiecărui 

an 

Argumentarea pentru CA privind 

necesitatea realizării lucrărilor propuse 

Decembrie 

a fiecărui 

an  

Demararea sistematică a lucrărilor 

propuse 

În fiecare 

an școlar 
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Colaborarea cu toți 

partenerii locali și 

încheierea de 

parteneriate cu 

aceștia , 

popularizarea 

activităților 

desfășurate în 

colaborare cu aceste 

instituții. 

Analiza nevoilor , încheierea de 

parteneriate cu partenerii din localitate și 

din raion  

Septembrie 

a fiecărui 

an  

Organizarea de activități cuprinse în 

cadrul parteneriatelor la care să fie 

invitați și părinții elevilor . contactarea 

unor instituții/orgsanizatii care pot 

furniza asistența de specialitate.  

 

 

Ț.5. Dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice. 

Opțiune-

Curriculum 

Opțiune – 

Resurse umane 

Opțiune – 

Resurse 

materiale și 

financiare 

Opțiune – 

Relații cu 

comunitatea 

Opțiuni startegice Etape Termene 

Promovarea 

unei politici 

de personal 

care să 

asigure 

creșterea 

calității și 

eficiența 

activității 

didactice și 

manageriale 

didactice. 

Identificarea 

nevoilor reale de 

pregătire ale 

cadrelor 

didactice, 

stimularea 

participării 

acestora la 

programe de 

formare continuă , 

în vederea 

creșterii calității 

resurselor umane 

angajate în școală 

Promovarea 

ofertanților care 

livrează 

programe 

adaptate, 

focalizate pe 

introducerea 

schimbărilor în 

educație, mai 

ales în domenul 

dezvoltării 

personale. 

Mediatizarea 

în comunitate a 

rezultatelor 

deosebite 

obținute de 

către cadrele 

didactice în 

desfășurarea 

activităților 

instructiv-

educative 

școlare și 

extrașcolare.  

 Promovarea unei politici 

de personal care să asigure 

creșterea calității și 

eficiența activității 

didactice și manageriale. 

Evaluarea obiectivă a cadrelor didactice 

în ceea ce privește proiectarea 

didactică,rezultatele obținute de elevi la 

testările naționale , participarea și 

rezultatele obținute la concursuri și 

olimpiade școlare. 

Anual 

Consilierea întregului personal pentru 

alegerea celor mai necesare programe de 

perfecționare. 

Permanent 

Identificarea nevoilor reale 

de pregătire ale CD , 

stimularea participării 

acestora la programe de 

formare continuă, în 

Actualizarea bazei de date privind 

perfecționarea și formarea continuă a 

personalului didactic , de conducere.  

Octombrie 

–

noiembrie 

a fiecărui 

an 
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, în vederea 

îndeplinirii 

scopurilor 

educaționale și 

asigurarea calității 

în învățământ , în 

vederea 

îmbunătățirii 

relațiilor dintre 

colegi și dintre 

profesori și elevi , 

în vederea 

creșterii gradului 

de satisfacție în 

raport cu 

activitățile 

desfășurate la 

școală.  

vederea creșterii calității 

resurselor umane angajate 

în școală, în vederea 

îndeplinirii școpurilor 

educaționale și asigurarea 

calității în învățământ,vs 

îmbunătățirii relațiilor 

dintre colegi și dintre 

profesori și elevi și vs 

creșterii gradului de 

satisfacție în raport cu 

activitățile desfășurate în 

școală.  

Facilitatea efectuării unor cursuri de 

perfecționare , îndrumare și control 

Anual 

Promovarea ofertanților 

care livrează programe 

adaptate , focalizate pe 

introducerea schimbărilor 

în educație, mai ales în 

domeniul dezvoltării 

personale 

Stabilirea modalităților de informare în 

timp util despre ofertele și ofertanții 

cursurilor de perfecionare 

La 

începutul 

anului 

școlar 

Facilitarea accesului la informații Permanent 

Mediatizarea în 

comunitate a rezultatelor 

obținute de către CD în 

desfășurarea activităților 

instructiv-educative 

școlare și extrașcolare 

Postarea pe site-ul școlii a imaginilor 

relevante surprinse în timpul desfășurării 

diferitelor activități. 

Permanent 

Premierea CD pentru cea mai bună 

activitate cu Diplome de mențiune. 

Mai a 

fiecărui an  
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IX. PLANUL GENERAL DE ACȚIUNI/STRATEGIA DE 

DEZVOLTARE PENTRU 2019-2024 

PLAN OPERATIONAL GENERAL PENTRU PERIOADA 2019-2024 

TEMATICĂ /  

ACŢIUNI  

PARTENERI /  

Responsabili  

Termen de 

realizare 

 

Reconsiderarea mediului şcolar, ca mediu şcolar prietenos.  

 Reamenajarea spatiilor şcolare în sensul folosirii eficiente a 

resurselor materiale şi a ergonomizării spaţiului;  

 Continuarea dotărilor cu mobilier nou, adecvat 

particularităţilor de vârstă ale elevilor;  

 Dotarea cu mijloace moderne de învăţământ ;  

 Redecorarea/crearea unui mediu ambiant propice actului 

educative;  

 Încurajarea formării continue a cadrelor didactice în vederea 

schimbării atitudinale faţă de partenerii în actul educativ (elevi, 

părinţi, şcoală şi comunitate);  

 Implicarea comunităţii educaţionale în regândirea sau 

valorificarea culturii organizaţionale, în transformarea elevului în 

designerul propriei lui clase/şcoli.  

CMI 

Autorităţile 

Locale  

Consiliul 

Reprezentativ al 

Părinţilor  

Director  

Directori adjuncți 

Diriginţi  

Permanent  

 

Promovarea elementelor de identitate şi cultură specifică 

şcolii şi a produselor realizate de elevi  

 Identificarea elementelor specifice culturii unităţii şcolare: 

istoric, tradiţie, apartenenţă la comunitate etc.;  

 Includerea în Planul de Dezvoltare Instituţională a unor 

acţiuni/activităţi destinate promovării/valorificării elementelor 

specifice şcolii (nume şcoala, sigla, revistă, site-ul scoliietc.).  

 

Autorităţile 

Locale  

Instituţii culturale  

Biserica  

Director  

Consilier educativ  

Permanent 

Motivarea profesorilor şi elevilor pentru a participa la viaţa 

şcolii şi pentru a democratiza procesul educaţional  

 Stimularea cadrelor didactice prin repartizarea corecta, bazata 

pe competente şi realizări concrete, a instrumentelor legale de 

recompensare;  

 Identificarea de resurse extrabugetare menite sa recompenseze 

activitatea depusă de către cadrele didactice şi elevi (premii, 

tabere, excursii tematice, sesiuni gratuite de formare etc.) ;  

 Popularizarea bunelor practici şi promovarea imaginii cadrelor 

didactice în cadrul întrunirilor cadrelor didactice;  

 Informarea şi prezentarea de la începutul anului şcolar a 

“Calendarului activităţilor educative extraşcolare” elaborat de 

MECC şi a propriului calendar de activităţi ;  

 Participarea elevilor la activităţile extraşcolare organizate de 

şcoală/comunitate şi recompensarea/ mediatizarea lor;  

Realizarea de parteneriate educaţionale atractive cu instituţii, 

ONG-uri, alte unităţi şcolare din comunitatea locală, naţională.  

 

OLSD 

Mass-media  

Societăţi 

comerciale  

 

Stimularea şi valorizarea creativităţii elevilor  

 Susţinerea şi încurajarea publicaţiilor realizate de elevi;  

 Organizarea de expoziţii cu produse ale elevilor;  

CMI 

Mass-media  

Autorităţile 

Locale  
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 Identificarea de resurse financiare (sponsori/parteneri) in 

vederea desfăşurării de ateliere/excursii de studiu/tabere de 

creaţie pentru elevi ;  

 Reînvierea tradiţiilor locale prin realizarea de proiecte cu teme 

multiculturale/ interculturale.  

 

Colectarea feedback-ului de la elevi în legătură cu viaţa şcolii 

şi relaţia şcoală–părinţi şi valorificarea acestuia în proiecte şi 

planuri de acţiuni ale şcolii  

 Dezvoltarea relaţiilor şcoală-elevi şi scoală-familie astfel încât 

să devina parteneri reali;  

 Implicarea reala a părinţilor în viaţa şcolii – planuri comune de 

acţiune ;  

 Utilizarea unor instrumente democratice de culegere a 

propunerilor şi opiniilor elevilor/părinţilor/comunităţii – 

chestionare, mass-media etc.  

 

CE 

CMI 

Mass-media  

 

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare 

în şcoală şi în comunitate pe baza parteneriatului dintre 

elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale  

 Stabilirea unui program de activităţi extracurriculare bazat pe 

realităţi obiective ale şcolii şi comunităţii, în funcţie de resursa 

umană, financiară şi materială  

 

Unitatea şcolară  

Autorităţile 

Locale  

Elevi / părinţi  

 

 

 

 

X. MONITORIZAREA PROIECTULUI  

10.1. Organizarea procesului de consultare pentru elaborarea PDS 

10.1.1. Acţiuni în vederea elaborării PSDI:  

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PSDI  

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PSDI prin:  

 chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, autorităţilor locale, altor parteneri;  

 discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în procesul instructiv - 

educativ;  

 interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local.  

 

4. Colaborarea cu celelalte structuri din zona pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în 

vederea analizei mediului intern si extern.  

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare.  

6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 

personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor Comisiilor metodice, 

elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi 

partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat.  

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a reformularea 

obiectivelor priorităţilor.  

8. Elaborarea planurilor operaţionale. 
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10.1.2. Surse de informaţii:  

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, 

Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele şcolii, oferta de 

şcolarizare;  

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de 

Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii – 

secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă);  

 Documente de prezentare şi promovare a şcolii;  

 Site-uri de prezentare gimnaziului… 

10.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a planului de 

dezvoltare școlară 

Implementarea PSDI-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. Procesul de 

monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PSDI prin:  

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  

 includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, 

ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 

Administraţie;  

 revizuire periodică şi corecţii;  

 Se vor înregistra rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a planului de acţiune şi 

se vor compara cu rezultatele aşteptate;  

 Se vor aplica anumite criterii de evaluare, în funcţie de momentul ales (evaluare iniţială, 

formativă, sumativă) şi de aspectul vizat;  

 Se va urmări eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale, umane, informaţionale şi 

de timp ;  

 Se va evalua calitatea şi eficienţa managementului de proiect, cu rolurile partenerilor 

implicaţi şi cu responsabilităţile persoanelor din echipa proiectului ;  

 Se vor desfăşura activităţi de bilanţ semestrial;  

 Se vor evalua experienţele noi şi modelele dezvoltate, strategiile de continuare și 

extindere prin intermediul reuniunilor de bilanţ ;  

 Se vor analiza cauzele unor eventuale eşecuri în atingerea ţintelor propuse în planul 

operaţional.  
 

 

 

XI. FACTORII DE RISC ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
În linii generale, riscurile identificate la nivelul proiectului sunt:  

✓ riscuri tehnice: echipamentele și softurile achiziționate să nu funcționeze corespunzător 

pentru a îndeplini beneficiile estimate; soluția tehnică posibilă pentru modernizarea 

clădirii  să nu permită atingerea rezultatelor scontate; lucrările să nu poată fi finalizate în 

termenul stabilit. 

✓ riscuri privind factorul uman: este posibil ca persoanele-cheie din cadrul proiectului să 

devină indisponibile din diferite motive. Oricum, se vor desemna persoane de rezervă 

pentru a îndeplini funcția de membru al echipei.  

✓ riscuri politice/sociale: modificarea proiectului din cauza schimbărilor politice sau a 

modificărilor legislative, riscuri ce nu pot fi controlate.  

Dar, trebuie să ținem cont de faptul că situația se poate schimba pe parcursul aplicării 

strategiei: pot apărea noi reglementări sau măsuri de reformă la nivel național, pot 

surveni alte evenimente care ne pot schimba ordinea priorităților.  



 

 

30 

XII. PREZENTAREA BUGETULUI (ESTIMAT) 

Cod  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Activitat

e (P3) 

ECO 

K4/K6 
Denumire Aprobat Proiect Estimat Estimat Estimat Estimat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TOTAL  5892900 62828848 6487200 7054404 7262429 7364429 

00201 TOTAL  5099300 5985319 6176519 6208975 6413000 6515000 

00201 211180 
Remunerarea muncii 

angajatilor conform statelor 
3225700 3868328 3968328 3989000 4120000 4200000 

00201 212100 
Contributii de asigurari 

sociale de stat obligatorii 690800 889716 912716 917470 947600 966000 

00201 212210 

Prime de asigurare obligatorie 

de asistenta medicala achitate 

de angajatori  pe teritoriul 

tarii 

145200 174075 178575 179505 185400 189000 

  21  4061700 4932119 5059619 5085975 5253000 5355000 

00201 222110 Energia electrica 45000 45000 48000 50000 52000 52000 

00201 222120 Gaze 160200 160000 170000 175000 180000 180000 

00201 222140 Apa si canalizare 45500 46000 46000 46000 46000 46000 

00201 222190 
Alte servicii 

comunale(salubrizare) 
8000 8000 9000 10000 10000 10000 

00201 222210 
Servicii 

informationale(internet) 
10000 10000 12000 12000 12000 12000 

00201 222220 Servicii de telecomunicații 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

00201 222600 Formare profesionala 15000 15000 15000 20000 20000 20000 

00201 222710 
Deplasari de serviciu in 

interiorul țării 
10000 10000 10000 10000 10000 10000 

00201 222980 
Servicii postale si distribuire 

a drepturilor sociale 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

00201 222990 
Servicii neatribuite altor 

aliniate 46000 50000 50000 60000 60000 60000 

00201 22  354700 359000 375000 398000 405000 405000 

00201 273500 

Indemnizații pentru 

incapacitatea temporara de 

munca achitate din mijloacele 

financiare ale angajatorului 

9000 10000 11000 10000 10000 10000 

00201 27  9000 10000 11000 10000 10000 10000 

00201 281600 
Altecheltuieli în baza de 

contracte cu persoane fizice 
 20000 20000 20000 20000 20000 

00201 281600   20000 20000 20000 20000 20000 

00201 311120 
Reparații capitale ale 

clădirilor 
203300 205000 210000 210000 215000 215000 

00201 314110 
Procurarea mașinilor și 

utilajelor 
165000 165000 165000 165000 165000 165000 

00201 316110 

Procurarea uneltelor și 

sculelor,inventarului de 

producere și gospodăresc 

102000 100000 120000 100000 115000 115000 

00201 318110 Procurarea altor mijloace fixe  10000 11600 15000 15000 15000 

00201 31  470300 480000 506600 490000 510000 510000 

00201 334110 
Procurarea medicamentelor și 

materialelor sanitare 
3100 4200 4300 5000 5000 5000 
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00201 335110 
Procurarea materialelor 

pentru scopuri didactice 
77000 50000 50000 50000 50000 50000 

00201 336110 

Procurarea materialelor de uz 

gospodaresc și rechizitelor de 

birou 

63500 65000 70000 70000 75000 75000 

00201 337110 
Procurarea materialelor de 

construcție 
35000 40000 45000 45000 50000 50000 

00201 339110 Procurarea altor materiale 25000 25000 35000 35000 35000 35000 

00201 33  203600 184200 204300 205000 215000 215000 

           

00448 211180 Retribuire muncii 51200 86163 86163 86163 86163 86163 

00448 212100 
Contribuții de asigurări 

sociale de stat obligatoriu 
10900 19818 19818 19818 19818 19818 

00448 212210 

Prime de asigurare obligatorie 

de asistenta medicala achitate 

de angajatori  pe teritoriul 

tarii 

2300 3878 3878 3878 3878 3878 

00448 21  64400 109859 109859 109859 109859 109859 

00448 222110 Energia electrica 37100 37100 38000 38000 40000 40000 

00448 222120 Gaze 5000 5000 6000 6000 7000 7000 

00448 222140 Apa si canalizare 12700 13000 13000 13000 13000 13000 

00448 222190 
Alte servicii 

comunale(salubrizare) 
700 2000 2000 2000 2000 2000 

00448 222990 
Servicii neatribuite altor 

aliniate 
4500 5000 5000 5000 6000 6000 

00448 22  60000 62100 64000 64000 68000 68000 

00448 314110 
Procurarea mașinilor și 

utilajelor 
15000 15000 15000 15000 15000 15000 

00448 316110 

Procurarea uneltelor și 

sculelor,inventarului de 

producere și gospodăresc 

10000 10000 10000 10000 10000 10000 

00448 31  25000 25000 25000 25000 25000 25000 

00448 333110 
Procurarea produselor 

alimentare 
552200 554570 554570 554570 554570 554570 

00448 336110 

Procurarea materialelor de uz 

gospodaresc și rechizitelor de 

birou 

10000 10000 10000 10000 10000 10000 

00448 337110 
Procurarea materialelor de 

construcție 
10000 10000 10000 10000 10000 10000 

00448 339110 Procurarea altor materiale 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

00448 33  582200 584570 584570 584570 584570 584570 

00448 TOTAL  731600 781529 783429 783429 787429 787429 

00492 272500 Compensații 62000 62000 62000 62000 62000 62000 

 

Managerul instituției     Frecăuțanu  Diana 


