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I. INTRODUCERE 
 

1.ARGUMENT 
 

Planul de dezvoltare instituțională a Școlii Gimnaziale Nr. 2 Marginea este un 

document de proiectare care trebuie să reflecte strategia educațională pe termen mediu 

(3-5 ani), ținând cont de strategia educațională la nivel național, dar și local, de evoluția 

economică a județului Suceava, în special a zonei Rădăuți-zona în care se află situată 

școala, de cerințele și așteptările beneficiarilor școlii. 

Funcționarea și dezvoltarea școlii presupun efortul combinat al structurilor de 

conducere, al personalului școlii, elevilor și părinților care, împreună, formează o 

comunitate educațională. 

La nivelul fiecărei unități școlare, proiectul de dezvoltare instituțională are o 

importanță deosebită deoarece concentrează atenția asupra finalităților educației 

(dobândirea de abilități, competențe, aptitudini), asigurând concentrarea tuturor 

domeniilor funcționale ale managementului: curriculum, resurse umane, resurse material 

– financiare și relații comunitare. 

 

2.Viziunea 

 
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea – mediu democratic şi creativ de dezvoltare 

pentru toţi şi pentru fiecare. Calitate  şi performanţă în oferirea serviciilor educaţionale, 

prin  comunicare deschisă şi permanentă cu partenerii educaţionali şi sociali. 

 

 

   3. Misiunea 
 

Școala Gimnazială Nr. 2 Marginea are ”porțile deschise” pentru toți copiii, 

indiferent de etnie, religie, situație materială, oferindu-le șanse egale la educație. 

Școala noastră își propune să ofere servicii educaționale de calitate, punând accent 

pe dezvoltarea personală a elevilor, integrarea lor în comunitate, în contextul promovării 

valorilor europene și dezvoltării cetățeniei active. 

 

 

 



 

4. ACTE NORMATIVE 

 

 LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE,  Legea Nr. 1/ 4.01.2011; 

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației; 

     Ordin nr.5115/15.12.2014 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

    Ordinul 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea 
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; 

 Ordinul nr. 3948/22.04.2005 privind modificarea art. 24 din Metodologia de acreditare a programelor 

de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar aprobată prin OMEC nr. 3533/2002, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 5497/25.10.2006 privind aprobarea criteriilor de acordare a atribuţiilor de perfecţionare 

prin definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I, instituţiilor de învăţământ superior - centre de 

perfecţionare; 

 Ordinul nr.5720/20.10.2009 privind Metodologia de formare continuă a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar; 

 Ordinul nr. 4247/21.06.2010 – Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al 

Elevilor. 

 Ordinul nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN 
 

1. ANALIZA COMUNITĂȚII 

 
Localitatea Marginea este aşezată în judeţul Suceava, în partea nordică a 

acestuia,   la o distanţă de 10 km de oraşul Rădăuţi. Marginea are o suprafaţă de 7591 

ha şi o    populaţie de peste 10.000 locuitori. 

 Comuna Marginea este situată în zona de contact a Podişului Sucevei cu Obcina 

Mare, având formă de triunghi, orientat pe direcţia V-E, de o parte şi de alta a pârâului 

Suceviţa, altitudinea medie fiind de 450m. 

 Prima atestare documentară a localităţii este din vremea voievodului Ştefan cel 

Mare şi anume 14 iulie 1466, conform lucrării „Strămoşii”, autor Radu Theodoru.  

Alte informaţii culese de la bătrâni ne spun că satul Marginea este legat de construirea 

Mănăstirii Suceviţa, în sensul că atunci când Ieremia Movilă a adus mai mulţi meşteri 

străini pentru construirea acesteia, o mare parte dintre ei au rămas pe meleagurile 

noastre, ca iobagi, răzeşi sau meseriaşi pe lângă mănăstire. 

 Apariţia comunei Marginea pe aceste locuri a fost determinată atât de condiţiile 

naturale favorabile (terenurile foarte bune pentru agricultură, slatinile, suprafeţele 

mari de păduri, apele şi păşunile naturale) cât şi de cele economice (existenţa căilor de 

comunicare). 

 

2.  SCURT ISTORIC AL ȘCOLII 
 

 

 Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea a luat fiinţă la data de 14 noiembrie 1937, fiind 

formată dintr-un local cu 4 săli de clasă, sala profesorilor şi o cameră unde locuia 

directorul şcolii (actualul corp B). 



 Şcoala a funcţionat la început cu un număr de 82 de elevi, ca şcoală primară de 4 

clase, până în anul 1959. Din acest an s-a trecut la 7 clase, elevii frecventând cursurile în 

două schimburi. 

În timp, odată cu creşterea numărului de locuitori ai comunei, a crescut şi numărul 

copiilor, fiind nevoie de o nouă clădire, care s-a construit în anul 1974  (actualul corp A).  

Începând din anul 1975, şcoala funcţionează cu clasele I-X până în anul 1989, după 

care a funcţionat numai cu clasele I-VIII. Până în anul 2005, în subordinea şcolii a fost şi 

Grădiniţa nr. 2. 

La nivelul comunei Marginea există patru unităţi şcolare cu personalitate juridică: 

1. Liceul Tehnologic ”Vasile Gherasim” Marginea; 

2. Școala Gimnazială Nr. 2 Marginea; 

3. Școala Gimnazială Nr. 3 Marginea 

4. Grădinița cu program normal și prelungit Marginea. 

 Cele două școli gimnaziale și liceul din comună sunt aşezate la aproximativ 2 km 

distanță  între ele, iar în ceea ce priveşte numărul de elevi, Şcoala nr. 2 se situează la 

mijloc (318 elevi, în anul școlar 2015-2016). 

  

 3. DATE DE IDENTIFICARE 
 

Denumirea unităţii de învăţământ : Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea 

Nivelurile de învăţământ existente în unitate: primar şi gimnazial 

Forma de finanţare: de stat 

Adresa unităţii de învăţământ: Marginea, Nr. 271, județ Suceava 

Cod poştal: 727345 

Telefon/Fax : 0230 416047 

E-mail: scmarg2@yahoo.com 

 
4.  RESURSE UMANE 

 

 4.1 Populaţia şcolară  
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 În anul școlar 2015-2016, la Școala Gimnazială Nr. 2 Marginea au fost școlarizați 
318 elevi, repartizați pe cele două niveluri de învățământ astfel: 
 

Nivelul de 
învăţământ 

Număr de 
clase 

Număr 
de elevi 

Anul de studiu 
Număr 
clase 

Număr de 
elevi 

 
Învăţământ 

primar 

 
9 

 
179 

Clasa preg. 2 38 

Clasa  I 2 46 

Clasa a II-a 2 39 

Clasa a III-a 1 23 

Clasa a IV-a 2 33 

 
Învăţământ 
gimnazial 

 
7 

 
139 

Clasa a V-a 1 30 

Clasa a VI-a 2 36 

Clasa a VII-a 2 37 

Clasa a VIII-a 2 36 
    

 

În ultimii patru ani școlari încheiați,  populația școlară a evoluat astfel: 
 

 

 
Clasa 

Preg. 

Cl. I Cl. 

 a II-a 

Cl. 

 a III-a 

Cl.  

a IV-a 

 

TOTAL 

Nr 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr 

clase 

Nr. 

elevi 

   2012-2013 1 23 2 37 1 25 2 38 2 43 8 166 

 2013-2014 2 42 1 24 2 38 1 26 2 39 8 169 

 2014-2015 2 45 2 40 1 24 2 37 1 26 8 172 

 2015-2016 2 38 2 46 2 39 1 33 2 33 9 179 
 

 
 Cl.  

a V-a 

Cl.  

a VI-a 

Cl.  

a VII-a 

Cl.  

aVIII-a 

 

TOTAL 

 
 Nr 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr 

clase 

Nr. 

elevi 

 2012-2013 2 46 2 37 2 50 2 50 8 183 

 2013-2014 2 44 2 42 2 35 2 50 8 171 

 2014-2015 2 46 2 38 2 40 2 38 8 162 

 2015-2016 1 30 2 36 2 37 2 36 7 139 

 

 

4.2 Personal didactic 
 

În anul școlar 2015-2016, în Școala Gimnazială Nr. 2 Marginea și-au desfășurat 
activitatea 23 de cadre didactice. 

 

 

 

 

 

 

Cadre didactice Total Primar Gimnazial 

Titulare 19 8 11 

suplinitoare 

Total, 

din care: 
4 1 3 

calificate 4 1 3 



 

  

 

 

  Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic: 
 

Număr personal didactic calificat:  23 

 

Gradul I 
Gradul 

II 

Definitivat Debutanți 

Total 
Din care, 

cu doctorat 
  

12 - 4 5 2 

 

 
Distribuția pe grade didactice a personalului didactic  

în anul școlar 2015-2016 

 
  

În ceea ce privește repartiția cadrelor didactice pe grupe de vârstă, reprezentarea 
grafică arată astfel: 

 
Repartiția pe grupe de vârstă a personalului didactic 

 în anul școlar 2015-2016 

 
  

Reprezentarea grafică a cadrelor didactice pe grupe de vârstă arată un colectiv 

didactic experimentat, grupa de vârstă cea mai numeroasă fiind cea de 40-50 de ani. 

Grad I Grad II Definitivat Debutanti

4 

8 9 

3 1 

20-30 ani 30-40 ani 40-50 ani 50-60 ani peste 60



În ceea ce privește personalul didactic, de menționat este faptul că la sfârșitul 

anului școlar 2015-2016, toate cadrele didactice au obținut calificativul anual Foarte bine.  

 
4.3 Personal didactic auxiliar 

Total personal didactic auxiliar: 

-1 persoană (0,5 norma administrator financiar + 0,5 norma secretar). 

Norma de bibliotecar (0,12) îi aparține unui cadru didactic: înv. Eremie Margareta. 

4.4 Personal nedidactic 

 
Nr. 

crt. 
Funcţia Posturi 

1 
Muncitor(fochist) 

 
1 

2 
Îngrijitor 

 
2 

 

 

5.  INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANȚEI ȘCOLARE – CANTITATIV ȘI 

CALITATIV 

 

5.1  Rezultatele la învățătură 
   
 În luna iunie a anului școlar 2015-2016, promovabilitatea a fost de 95%. 

 Procentul de promovabilitate la ciclul primar a fost de 100%, iar 80 elevi din 177, 

respectiv   45%, au încheiat anul școlar cu calificative generale Foarte bine. 

  
 Distribuţia elevilor din învăţământul primar, în funcţie de calificative, la sfârşitul anului şcolar 
2015-2016: 
 

 
CLASA 

 

 
NR. 

ELEVI 

PROMOVAȚI PE 
MEDII  

CORIGENȚI 
 

NEÎNCHEIAȚI 

 
NEȘCOLARIZAȚI 

PROMOVABILITATEA 
în iunie 2014 

S B FB 

Preg. 38 - - - - - - - 

I 46 3 11 32 - - - 100% 

aII-a 38 8 10 20 - - - 100% 

aIII-a 22 3 7 12 - - - 100% 

aIV-a 35 7 12 16 - - - 100% 

TOTAL 
PRIMAR 

 
179 

 
21 

 
40 

 
80 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100% 

 

  



La gimnaziu, promovabilitatea a fost de 92%. 

 

 

 Distribuţia elevilor din învăţământul gimnazial, în funcţie de medii, la sfârşitul anului şcolar 
2015-2016: 

 

 
 

 
NR. 

ELEVI 
INSCRISI 

PROMOVAȚI PE MEDII 
 

CORIGENȚI 
 

REPETENTI 

 
NEȘCOLARI 

ZAȚI 

PROMOVABILITATEA 
în iunie 2014 5-6,99 7-8,99 9-10 

TOTAL 
GIMNAZIU 

139 18 65 44 - 3 9 92% 

 

 În ultimii patru ani școlari încheiați, rezultatele școlare ale elevilor din ciclul 
gimnazial au fost următoarele: 
   

 
ANUL ȘCOLAR 

 
NR. 

ELEVI 
ÎNSCRIȘI 

 
NR. 

ELEVI 
PROMOVAȚI 

în iunie  

PROMOVAȚI PE MEDII  
PROMOVABILITATEA 

în iunie 
 

5-6,99 
 

7-8,99 
 

9-10 

2012-2013 181 149 25 81 43 82% 

2013-2014 171 135 16 66 53 79% 

2014-2015 162 127 9 75 43 78% 

2015-2016 139 127 18 65 44 92% 

 

 
  

 

5.2  Rezultatele la EVALUAREA NAȚIONALĂ la clasa a VIII-a 
 
 Elevii claselor a VIII-a au susținut în luna iunie 2016 examenele din cadrul Evaluării 

naționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 Au fost înscriși 30 elevi, promovabilitatea la acest examen fiind de 77 %. 

 Media la Evaluarea națională 2016 pentru elevii claselor a VIII-a a fost: 6,26. 

 Rezultatele elevilor din clasele a VIII-a obținute la examenul de Evaluare națională 

2016 au fost următoarele: 

Nr. elevi înscrişi la 
Evaluarea 
naţională 

Nr. elevi cu medii: Obs. 

< 5 5 – 6,99 7 – 8,99 9 - 10 

30 7 9 14 -  

 

 

5.3  ADMITEREA ÎN LICEE 



 
Din cei 30 elevi ai clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională 2016, doar  29 

elevi au participat la repartizarea computerizată, un elev nedorind să-și continue studiile. 
Repartiția absolvenților de clasa a VIII-a, promoția 2016, la licee sau școli 

profesionale se prezintă astfel: 
 

UNITATEA ȘCOLARĂ Nr. elevi admiși 

Colegiul Național ”Eudoxiu 

Hurmuzachi”Rădăuți 
2 

Colegiul Tehnic Rădăuți 11 

Colegiul Agricol ”Andronic 

Motrescu” Rădăuți 
9 

Liceul Tehnologic ”Vasile 

Gherasim” Marginea 
7 

TOTAL 29 

 

- procent de participare la admitere 2016:  97 %. 

- cuprinderea absolvenţilor clasei a VIII-a în licee si școli profesionale: 97%. 

5.4  ANALIZA FRECVENȚEI 

 

În anul școlar 2015-2016 au fost înregistrate un număr de 2428 absențe,din care, 
1267 absențe motivate și 1161absențe nemotivate. 

În aceste condiții, media absențelor înregistrate a fost de 8 absențe /elev, iar 4 
absențe nemotivate / elev. 

 

 
 

5.5  PARTICIPAREA LA COMPETIȚII, CONCURSURI ȘI OLIMPIADE 

ȘCOLARE 

 

În anul școlar 2015-2016, la nivelul școlii s-au obținut următoarele rezultate la 
concursuri și competiții școlare: 

 
Clasele I-IV: 

  
Nr. 
Crt. 

CONCURS  REZULTATE PARTICIPANŢI 

1. 
CONCURS  NAŢIONAL 
PROEDUCAŢIA 

LIMBA ROMÂNĂ PREMIUL  II - 2 Clasa a III-a B 

MATEMATICĂ PREMIUL  II - 2 Clasa a III-a B 

ŞTIINŢE 
PREMIUL  II - 4 
PREMIUL  III - 1 

Clasa a III-a B 



2. 
CONCURS  NAŢIONAL 
SMART 

LIMBA ROMÂNĂ 

PREMIUL I - 2 
PREMIUL  II - 7 
PREMIUL  III - 4 
 

Clasa I 
Clasa a III-a B 
Clasa a IV-a 

MATEMATICĂ 
PREMIUL  II - 4 
PREMIUL  III - 3 
 

Clasa I 
Clasa a III-a A 
Clasa a IV-a 

3. 
CONCURS  NAŢIONAL 
PITICOT 

LIMBA ROMÂNĂ 
PREMIUL I – 10 
PREMIUL  II -7 
PREMIUL III -  2 

Clasa I 
Clasa a III-a A 
Clasa a III-a B 
Clasa a IV-a 

MATEMATICĂ 
PREMIUL I – 9 
PREMIUL  II - 2 

Clasa a III-a B 
Clasa a IV-a  

4. 

CONCURS 
INTERNAŢIONAL  
CU EUROPA LA 
JOACĂ…EUROŞCOLARUL 

 

PREMIUL I - 2 
PREMIUL  II - 7 
PREMIUL  III - 2 
 

Clasa I 
Clasa a III-a B 
Clasa a IV-a 

5. 

CONCURS 
INTERNAŢIONAL  
CU EUROPA LA 
JOACĂ…MICUL CREŞTIN 

 

PREMIUL I - 4 
PREMIUL  II - 3 
 PREMIUL  III - 1 
 

Clasa a II-a B 
Clasa a III-a A 
Clasa a IV-a  

6. 
CONCURS  CANGURAŞUL  
MATEMATICIAN 

 2 PREMII EXCELENT 
Clasa I 
 

7. OLIMPICII CUNOAŞTERII 

FAZA JUDEŢEANĂ 
PREMIUL  II – 3 
MENŢIUNE - 1 
 

Clasa I 
Clasa a III-a A 
 

FAZA NAŢIONALĂ 

PREMIUL  II –2 
PREMIUL III – 4 
MENŢIUNE - 3 
 

Clasa I 
 
Clasa a III-a B 
 

8. 
CONCURS  NAŢIONAL  
COMPER 

 
PREMIUL  I – 1 
DIPLOMĂ DE 
MERIT - 1 

Clasa I 
Clasa a II-a B 
 

9. 

CONCURS 
INTERJUDEŢEAN GÂNDUL 
MEU PENTRU PĂMÂNTUL 
NOSTRU 

 

PREMIUL  I –2 
PREMIUL  II – 4 
 
 
 

Clasa I 
Clasa a III-a B 
 
 
 

10. 
CONCURS  ZONAL 
PRIMĂVARA-N RAM ŞI-N 
SUFLET 

 
PREMIUL  II – 1 
MENŢIUNE - 1 
 

Clasa I 
 



12. 

CONCURS 
INTERJUDEŢEAN 
NAŞTEREA DOMNULUI – 
RENAŞTEREA BUCURIEI 

 
PREMIUL  I – 1 
 

Clasa a II-a B 
 

13. 
CONCURS NAŢIONAL 
SCRISOARE CĂTRE 
PRIETENUL MEU 

 
PREMIUL  I – 1 
 

Clasa a III-a A 
 

14 
CONCURS NAŢIONAL 
AUTOPORTRET 

 
PREMIUL  II – 2 
MENŢIUNE - 1 

Clasa a III-a A 
 

15 
CONCURS NAŢIONAL 
TOAMNA MÂNDRĂ 
DARNICĂ 

 

PREMIUL  I – 2 
PREMIUL  II – 1 
PREMIUL  III – 2 
MENŢIUNE - 1 

Clasa a II-a B 
Clasa a III-a A 
 

16 
CONCURS NAŢIONAL 
O CE VESTE MINUNATĂ ! 

 
PREMIUL  II – 1 
PREMIUL  III – 2 
 

Clasa a II-a B 
Clasa a III-a A 
 

17 
CONCURS NAŢIONAL 
MAGIA IERNII 

 
PREMIUL  I – 1 
 

Clasa a III-a B 
 

18 
MAGIA UNIVERSULUI 

ŞCOLAR 
 

MENŢIUNE - 1 
 

Clasa a III-a B 
 

19 
CONCURS NAŢIONAL 
ROATA ANOTIMPURILOR 
– FANTEZII DE IARNĂ 

 
PREMIUL  III – 1 
 

Clasa a IV-a 

20 
CONCURS NAŢIONAL 
ZÂMBET ŞI CULOARE DE 
1 IUNIE 

 
PREMIUL  I – 2 
PREMIUL  II – 2 
 

Clasa a IV-a 

21 
CONCURS NAŢIONAL 
SOARELE ŞI PLANETA 
ALBASTRĂ 

 
PREMIUL  I – 1 
MENŢIUNE - 1 
 

Clasa a IV-a 

22 
CONCURS 
INTERJUDEŢEAN 
CARTEA PRIMĂVERII 

 

PREMIUL  I – 1 
PREMIUL  II – 1 
PREMIUL  III – 1 
 

Clasa a IV-a 

 

 Clasele V-VIII: 
Nr. 
Crt. 

CONCURS OBIECTUL REZULTATE PARTICIPANŢI 

1. Festivalul Internațional de 
Limba Engleză Best English 

Limba Engleză 
 

Premiul I  
Mențiune  

cl 8 



Speaking Teens, Ediția a III-
a, Alba-Iulia, martie-aprilie 

 

 
 
 

Diplomă de 
participare  

Concurs Național Școlar 
Smart 

Premiul I  cl 7 

 
National English Contest – 

English My Love 
 

Premiul I – 12 elevi 
Mențiune – 7 elevi 

cl 5 -8 

Concursurile Naționale 
Proeducația – Limba engleză 

Mențiune – 13 
elevi 

cl 3 - 8 

2. Concurs Cangurul lingvistic 
franceza-spaniola  

Limba Franceza 
 

Diplomă de 
participare 

cl 5 -8 

3. 
Evaluare Națională în 

Educație 
 

Matematică 
 

4 diplome de 
participare 

1 Diplomă de merit  
 

cl 7 
 

EuroJunior 
 

Mențiune cl 5 
2 Premiul II 

 

cl 5 
cl 8 

 

Olimpiadele Cunoașterii 
 

2 Locul II 
2  Mențiune 

cl 7 

Olimpiada de matematică – 
faza locală 

 

2 elevi 
2 elevi 

 

cl 7 
cl 8 

Concurs Interjudețean de 
Matematică NICANOR 

MOROȘAN PÂRTEȘTII DE JOS 
 

Premiul I 
Premiul II 
Mențiune 

 

cl 7 
cl 7 
cl 8 

Concursul Școlar Național de 
Competență și performanță 

Comper Matematică 
 

3 Diplomă de merit   cl 6 - cl 7 

4. Concursul zonal de chimie 
”CHIMIE  HURMUZACHI” 

 

Chimie 3 Premii  II 
2 Premii  III 

 

cl 8 

5. Copilul în familie Anul 
omagial al Sf.Botez și al Sf. 

Cununii 

Religie Premiul I cl 6 

6. etapa județeană echipa de 
fotbal fete –primar,la 
Olimpiada Națională a 

Sportului Școlar 
 

Educatie Fizica locul III cl I - IV 
 



campionatul județean de 
atletism 80m  

locul III cl 6 

campionatul județean de 
atletism 600m  

locul I cl 7 

800m ,,Zilele Sportului 
Putnean ,, 

locul II cl 7 

 

 

6. RESURSE  MATERIALE  ȘI  FINANCIARE 

 

6.1  Resursele materiale ale unităţii şcolare 
 

 11 Săli de clasă în care sunt amenajate și cabinete de: limba română, limbi moderne, 

matematică, fizică-chimie, biologie, istorie-geografie, educație tehnologică; 

 Laborator de informatică: 25 de calculatoare + un server; 

 Bibliotecă ; 

 Sală de sport; 

 Teren de fotbal ; 

 Mobilier modern; 

 Computere în cancelarie, secretariat conectate la Internet; 

 Alte mijloace de tehnologia informației: laptop – 2; multifuncționale – 2; 

videoproiectoare – 2; camere video – 2; aparat foto digital -2 ; reportofon – 1. 

 UTILITĂȚI – şcoala are curent electric, sursă individuală de apă potabilă şi are un 

sistem propriu de încălzire centrală pe lemne. 

 
6.2  Resursele financiare (anul financiar 2016): 

 

 Prevederi bugetare                total 1.300.000 lei 

-din care –cheltuieli de personal                               1.027.000    

    - cheltuieli pentru bunuri şi servicii                       233.000 

               - cheltuieli de capital                                            15.000 

    - burse şcolare                         20.000 

 
 

7. OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

 

Întreaga activitate a Școlii Gimnaziale Nr. 2 Marginea are în centrul său ELEVUL. 



Elevii școlii noastre beneficiază de un învățământ modern, de resurse materiale 

actuale, de personal didactic calificat, capabil să ofere o educație de calitate. 

Climatul școlar și ambianța pedagogică se realizează printr-o bună comunicare 

între cadrele didactice, între profesori și elevi, între personalul didactic și cel de 

conducere și nu în ultimul rând, între profesori și părinți. 

Relațiile profesor – elev sunt relații de colaborare, bazate pe ideea că ambele părți 

urmăresc aceleași ținte: formarea unei temeinice culturi generale, pregătirea pentru 

viață, astfel încât fiecare elev să progreseze în raport cu aspirațiile și înclinațiile sale.  

Dezvoltarea relațiilor de parteneriat școală – familie – comunitate locală este 

elemental cheie pentru asigurarea succesului educației și învățării tinerilor. 

Colaborarea echipei manageriale cu toți partenerii școlii (elevi, părinții elevilor, 

autoritățile locale și centrale) va conduce la optimizarea procesului instructiv – educativ 

în cadrul unității școlare.  

Implicarea unității școlare în multe proiecte și parteneriate la nivel local, national 

sau chiar internațional, este un element prin care se distinge în spațiul școlar mărginean. 

Astfel, în perioada septembrie 2012 – august 2014, Școala Gimnazială Nr. 2 

Marginea a derulat un parteneriat multilateral Comenius, alături de alte școli din șapte 

țări europene: Spania – coordonator proiect, Franța, Grecia, Turcia, Bulgaria, Slovacia, 

Polonia.  

De asemenea, în perioada septembrie 2016 – august 2018, Școala Gimnazială Nr. 2 

Marginea va derula un parteneriat multilateral ERASMUS +, alături de alte școli din cinci 

țări europene: Polonia, Bulgaria, Turcia, Grecia și Italia. 

PARTENERIATE 2015-2016 

la nivelul claselor primare 

Nr. 
crt. 

Partener 
 

Obiectul parteneriatului 

1. 
Şcoala Gimnazială 
C-tin Teodorescu Şoldanu, jud. Călăraşi 

Concurs de creaţie artistico-plastică în 
cadrul proiectului educaţional Timp şi 
anotimp –Armonii de toamnă 

2. Şcoala Gimnazială Nr. 3, Marginea 
Concurs extraşcolar de creaţie artistico-
plastică: Feerie de iarnă 



3. Şcoala Gimnazială Nr. 3, Marginea Proiect educaţional: În lumea cărţilor 

4. 
Postul de poliţie Marginea 
Cromtel TV,  
Asociaţia Părinţilor cu Iniţiativă Marginea 

Concurs rutier 
Proiect educativ 

5. 
Şcoala Gimnazială Iulia Haşdeu, comuna Tarcău, 
jud. Neamţ 

Proiect educativ 
Hai să-ntindem Hora Mare 

6. 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.28, Oradea, 
jud.Bihor 

Proiect educativ 
Suntem mici ecologişti 

7. 
 

Şcoala Gimnazială Nr. 3, Marginea şi Liceul 
Tehnologic Vasile Gherasim, Marginea 

Proiect educaţional: 
Eminescu-Pur şi simplu 
Concurs: Autoportret 

8. 
Şcoala Gimnazială Nr.1 Bicazu Ardelean, jud. 
Neamţ     

Concurs de creaţie plastică 
Magia iernii, ediţia a IV a, 2015-2016. 

9. Editura Star KIDS Proiect Micii Olimpici 

10. Asociatia pentru Tineret Olimp 
Concurs National  
Eurojunior 

11. 
Asociaţia Umanitară Iniţiativa DA, Reşiţa, Caraş 
Severin 

Proiect educaţional ”Natura în culori şi 
versuri” 

12. 
Şcoala Gimnazială Vasile Alexandri, Roman, 
Neamţ 

Simpozion intejudeţean „Incursiune în 
istoria învăţământului românesc” 

13. 
Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin si Elena, 
Marginea 3 

Proiect duhovnicesc: 
Şcoala şi biserica prin ochi de copil 

14. Asociaţia părinţilor cu iniţiativă, Marginea 
Proiect duhovnicesc: 
„Şcoala şi biserica prin ochi de copil” 

15. 
Şcoala Gimnazială Nr. 12 
B.P.Haşdeu, jud. Constanţa 

Concurs Marea, magie şi culoare 

16. Şcoala Cosoveni, Dolj 
Concurs  extraşcolar: 
Primăvara între tradiţie şi prezent 

17. Editura Copilăria 
Concurs National  
Amintiri din copilărie 

18. Editura Copilăria 
Concurs National  
„Amintiri din copilărie” 

19. 
Şcoala Gimnazială Adrian V. Rădulescu, jud. 
Constanţa 

Concurs În ţara lui Făt-Frumos 

20. 
Şcoala Gimnazială Gavril Musicescu, Nr. 14, 
Timişoara, jud. Timiş 

Concurs-expoziţie:  
„ Flori pentru mama” 

21. Primăria Comunei Marginea 
Proiect educaţional SA.  Nu sufocaţi 
natura cu deşeuri! 

22. S.C. ROTMAC- ECO SRL, jud. Suceava 
Proiect educaţional SA. Nu sufocaţi natura 
cu deşeuri! 

23. Dispensarul comunei Marginea 
Proiect de educaţie sanitară SA. Sanitarii 
pricepuţi 

24. 
Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte paralela 45, Piteşti , 
Argeş 

Concurs Naţional de competenţă şi 
performanţă- COMPER 

25. 
Asociaţia Umanitară „Iniţiativa DA”, Reşiţa, Caraş-
Severin 

Proiect  educaţional 
Paştele la români 



26. Teatrul „Arabela”, Suceava 
Bun venit in lumea basmelor”–Teatrul de 
păpuşi 

27. Editura Proeducaţia Concursuri extraşcolare Proeducaţia 

 

la nivelul claselor V-VIII 

Nr. 
crt. 

Partener Obiectul colaborării 

1. Asociaţia Părinţilor cu Iniţiativă Marginea  
activitate educativă - 
Ziua Limbilor Europene pentru … copii 

2. Asociaţia Părinţilor cu Iniţiativă Marginea  
proiect educativ - 
Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte 

3. Cromtel PROD. IMPEX SRL RĂDĂUŢI   
proiect educativ - 
Mândru că sunt român! 

4. Asociaţia Părinţilor cu Iniţiativă Marginea 
proiect educativ - 
Mândru că sunt român! 

5. Asociaţia Părinţilor cu Iniţiativă Marginea 
proiect educativ - 
Mândru că sunt român! 

6. Postul de Poliţie Marginea, jud. Suceava  
concurs pe teme de educaţie rutieră 
Să circulăm corect 

7. Asociaţia Părinţilor cu Iniţiativă Marginea 
proiecte educative - 
Magică iarnă bucovineană 
Am venit să colindăm! 

8. Primăria comunei Marginea 
proiect educativ - 
Magică iarnă bucovineană 

9. 
Parohia Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, 
Marginea 3 

proiect educativ - 
Magică iarnă bucovineană 

10. Dispensarul comunei Marginea 
activitate de educaţie pentru sănătate 
Sănătatea, o alegere personală 

12. Postul de Poliţie Marginea, jud. Suceava  
activitate de educaţie rutieră 
Strada, spaţiu public 

13. Dispensarul comunei Marginea 
proiect educativ 
Farmacia…verde 

14. Asociaţia Părinţilor cu Iniţiativă Marginea 
proiect educativ 
Farmacia…verde 

15. Ocolul Silvic Marginea 
proiect de educaţie ecologică 
Să iubim pădurea! 

16. Asociaţia Părinţilor cu Iniţiativă Marginea 
proiect educativ 
Carnavalul copiilor 

17. 
Parohia Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, 
Marginea 3 

activitate educativă - 
Lecţii de patriotism 

18. Primăria comunei Marginea 
activitate educativă - 
Lecţii de patriotism 

19. Primăria comunei Marginea 
proiect de educaţie ecologică 
Viitorul este verde 

20. 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Suceava 

proiect de educaţie ecologică 
Viitorul este verde 



21. Liceul Teoretic Piatra, jud. Teleorman 
proiect de educaţie ecologică 
Viitorul este verde 

22. Asociaţia Părinţilor cu Iniţiativă Marginea 
proiect de educaţie ecologică 
Viitorul este verde 

 

  

Școala dispune de materiale curriculare pentru nivelul primar și gimnazial de învățământ, 

respectiv planuri de învățământ, programe școlare, manuale și auxiliare școlare, ghiduri 

metodice și alte publicații. 

 Alegerea, proiectarea și aplicarea programelor CDȘ răspund nevoilor și intereselor 

elevilor și părinților. 

 Un punct forte al ofertei educaționale îl reprezintă programul activităților 

educative școlare și extrașcolare, care încearcă să satisfacă gusturile tuturor elevilor, dar 

să fie atractive și pentru părinți. 

 Oferta educațională a școlii este promovată în comunitate și prezentată 

beneficiarilor educației prin mai multe surse: 

 Pliantul școlii 

 Revista școlii ”Orizonturi bucovinene” 

 Site-urile școlii:  www.2marginea.ro 

                           scoli.didactic.ro/Scoala_nr_2_Marginea_marginea 

 

8. ANALIZA  P.E.S.T.E. 

 

 Politicul 

 Politica educaţională şi generală de dezvoltare la nivel naţional favorizează 

dezvoltarea învăţământului în comuna Marginea. În ultimii ani, cele 4 unități școlare cu 

personalitate juridică au beneficiat de sume importante alocate de Ministerul  Educaţiei 

Naționale și Cercetării Științifice pentru reabilitare, consolidare şi investiţii. Mai mult, se 

află în construcție a patra  școală gimnazială din comună, care este susținută, de 

asemenea, de la bugetul de stat. 

       
          Economicul 

Fiind situată într-o zonă de joncţiune între zona de deal şi cea de munte , în 

comuna Marginea s-a dezvoltat de-a lungul timpului  prelucrarea lemnului şi creșterea 

animalelor.  

http://www.2marginea.ro/


De asemenea,  situarea localității la intersecția a două importante rețele rutiere , un 

drum national și unul județean, favorizează dezvoltarea activităților comerciale. 

Există mulți agenţi economici pe teritoriul localităţii , cu activitate în diferite 

domenii: activitate de producţie, de comert, servicii şi  construcţii.  

Conceptul strategic de dezvoltare a comunei se traduce astfel printr-o dezvoltare 

economică datorată poziției sale geostrategice, determinată de atragerea de 

firme/activități economice/investiții.  

Comuna Marginea este, de asemenea, un renumit centru de artă populară, 

cunoscut îndeosebi pentru ceramica neagră ce se produce aici. Îndeletnicirea olăritului 

are tradiții vechi în localitate. Aici se modelează manual lutul argilos în scopul fabricării 

vaselor cu întrebuițare casnică pentru gătit sau pentru prelucrarea laptelui și diverse alte 

forme ornamentale. Ceramica produsă aici este unică pe plan internațional prin culoarea 

neagră rezultată în urma arderii, precum și prin modelarea unor forme specifice 

tradiționale.  

 
           Socialul 

   Numărul mare al locuitorilor, ponderea destul de ridicată a populației tinere (peste 

40%) cât și una din cele mai ridicate natalități din județ și din țară, fac din comuna 

Marginea un important rezervor de forță de muncă. Din păcate, majoritatea tinerilor sunt 

plecați la muncă în străinătate, copiii acestora fiind școlarizați acolo, astfel, populația 

școlară fiind în scădere la nivelul comunei.  Alți tineri plecați la muncă în străinătate au 

copiii școlarizați în comuna Marginea, acești copii fiind lipsiți de afecțiunea părinților, fapt 

care se reflectă în insuccesul școlar al unora dintre ei. 

 Situația materială precară a multor părinți, este, în unele situații, cauza interesului 

scăzut față de școală al elevilor, acest fapt având drept consecințe creșterea 

absenteismului și chiar abandonul școlar. Tocmai de aceea impactul programelor sociale ( 

programul ”lapte și corn”, manuale, rechizite gratuite, burse sociale) este mare. 

          
Tehnologicul  



Comuna dispune de resurse tehnologice moderne: reţea telefonică, acces la reţele 

de telefonie mobilă precum şi la internet. Majoritatea familiilor au calculatoare și 

internet. 

Unitatea școlară deține un laborator de informatică, dotat cu 25 de calculatoare, 

rețea AeL. De asemenea, la nivelul școlii există o dotare modernă cu echipamente IT 

(laptopuri, videoproiectoare), oferită tuturor cadrelor didactice în procesul de 

învățământ. 

Sprijinul MEN acordat unităților școlare în sensul predării-învățării asistate de 

calculator reprezintă indiscutabil, un punct forte în această direcție. În plus, posibilitatea 

reală a folosirii soft-urilor educaționale în procesul instructiv- educativ reprezintă un 

avantaj suplimentar. 

Un punct critic în adoptarea noilor tehnologii în procesul instructiv- educativ la 

nivelul școlii, îl reprezintă încă reticența unor cadre didactice de a utiliza programele și 

echipamentele IT (mai ales rețeaua AeL) în cadrul demersului didactic.  

Ecologicul 

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

Preocupările în domeniul ecologic, au în vedere reducerea poluării, folosirea unor 

materiale mai eficiente, colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor. 

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

inițiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali (Să învățăm despre pădure). 

 

9.ANALIZA  SWOT   

Curriculum 

PUNCTE TARI 

•Şcoala dispune de întregul material curricular 

(planuri de învăţământ, programe şcolare, auxiliare 

curriculare- manuale, caiete de lucru, ghiduri de 

aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, etc ); 

•Majoritatea cadrelor didactice promovează 

strategii moderne în abordarea actului învăţării; 

•Colaborarea bună între cadrele didactice din ciclul 

primar și gimnazial; 

•Existenţa unui număr mare de elevi participanţi şi 

PUNCTE SLABE 

•Activități metodice cu accent pe urmărirea 

aspectelor de ordin teoretic și axate prea puțin pe 

formare de competențe;  

•Un număr redus de cadre didactice folosesc 

mijloacele media la orele de curs; 

• Unele cadre didactice nu aplică metode activ-

participative, de grup, învățarea centrată pe elev, 

lecțiile lor fiind uneori neatractive; 

•Evaluarea uneori subiectivă şi inconsecventă; 



premiaţi la diferite concursuri naţionale şi 

internaţionale; 

• Acțiuni de prezentare și dezbatere a noutăților în 

elaborarea planului de activități educative școlare și 

extrașcolare și realizarea acestuia; 

•Realizarea unor activităţi extracurriculare 

precum: excursii, tabere, vizite la muzee, 

acţiuni caritabile; 

• Acțiuni de prezentare și dezbatere a ofertei 

curriculare a școlii și stabilirea CDȘ în 

concordanță cu opțiunile părinților și elevilor; 

•Existența coeziunii de grup la nivelul organizației 

școlare; 

•Existența cabinetului de consultanţă 

psihopedagogică; 

insuficienta folosire a metodelor alternative de 

evaluare; 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

•Formarea continuă a cadrelor didactice şi a 

managerului şcolii (organizate de CCD, ONG-uri, 

Universităţi); 

• Numărul mare de întâlniri şi activităţi comune ale 

cadrelor didactice în afara orelor de curs; 

•Întâlnirile frecvente între cadrele didactice şi 

părinţii elevilor; 

• Pregătirile suplimentare, în special la clasele a 

VIII - a, în vederea susţinerii Evaluării Naționale 

•Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării 

fenomenului de absenteism și abandon şcolar şi 

contribuie la dezvoltarea unei motivaţii 

intrinseci pentru învăţare; 

 

AMENINȚĂRI 

•Programe școlare încărcate și uneori neadecvate 

exigențelor de formare la nivel european; 

•Imposibilitatea derulării programelor de susținere 

a elevilor de tip ”Școala după școală” datorită 

existenței programului școlar în două schimburi; 

•Diminuarea interesului la învățătură al elevilor 

claselor a VIII-a pentru disciplinele necuprinse la 

Evaluarea Națională; 

 

 

Resurse umane 

PUNCTE TARI 

•Cadre didactice calificate, 100% 

•Cadre didactice titulare - 83 % 

•Cadre didactice cu gradul I – 12 (52%) 

•Existenţa în şcoală a multor cadre didactice 

care au cunoştinţe temeinice în domeniul 

informaticii; 

•Participarea unui număr mare de cadre didactice la 

cursuri de formare continuă; 

• Relaţii de colaborare foarte bune între cadrele 

didactice, precum şi între managerul şcolii, 

responsabilii comisiilor metodice şi membrii 

Consiliului de administraţie;     

•Există o bună delimitare a responsabilităților 

cadrelor didactice, există comisii constituite pe 

diverse probleme, precum și o bună coordonare 

a acestora. 

PUNCTE SLABE 

• Cadre didactice navetiste – 52 %; 

•Nu toate cadrele didactice care au participat la 

cursuri de formare aplică la clasă metodele și 

tehnicile însușite; 

• Unele cadre didactice nu aplică metode activ-

participative, de grup, învățarea centrată pe elev, 

lecțiile lor fiind uneori neatractive; 

•Nevalorificarea la maxim a resurselor umane și 

materiale; 

 

 

 



• Consiliere psihopedagogică bună a elevilor, 

datorată existenței profesorului psihopedagog 

în școală;  

OPORTUNITĂȚI 

•Existența programelor de formare  a cadrelor 

didactice, propuse de MECTS, universități, CCD, 

inclusive programele europene; 

• Accesul la informație prin extinderea rețelei de 

Internet. 

•Participarea la programe și proiecte locale și 

naționale; 

• Posibilitatea accesării de fonduri europene pentru 

formare profesională a elevilor și profesorilor; 

• Schimburi de experienţă cu alte şcoli 

•Programele europene de parteneriat 

educaţional 

 

AMENINȚĂRI 

• Motivarea/stimularea mediocră a cadrelor 

didactice prin politicile salariale curente; 

•Deteriorarea mediului socio-economic, familial; 

diminuarea interesului/capacităţii familiei de a 

susţine pregătirea şcolară a copiilor; 

•Procentul mare de elevi rămaşi singuri sau în grija 

bunicilor, deoarece parinţii sunt plecaţi la muncă în 

străinătate. 

•Sporul demografic negativ cu implicaţii în 

dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării 

personalului didactic; 

•Cadrele didactice tinere au tendința de a părăsi 

sistemul de învățământ, fiind atrase spre alte 

posturi, mai bine plătite, ceea ce are drept rezultat 

îmbătrânirea colectivului de cadre didactice. 

 

 

 

 

Resurse materiale și financiare 

PUNCTE TARI 

•Baza material dezvoltată și permanent 

îmbunătățită;  

•Starea fizică foarte bună a spaţiilor şcolare şi 

încadrarea în normele de igienă 

corespunzătoare, existenţa autorizaţiei sanitare 

de funcţionare; 

• Existenţa laboratorului de informatică, dotat cu o 

reţea de 25 de calculatoare, un server şi o 

imprimantă multifuncţională; 

•Şcoala dispune de aparatura modernă (  

laptopuri,  videoproiectoare, calculatoare, 

xerox), aparatură la care are acces întreg 

personalul didactic.  

•Existența bibliotecii școlare cu o bogată ofertă 

de volume (peste 10.000). 

•Susținerea școlii de către autoritățile locale și 

interesul acestora pentru asigurarea condițiilor 

favorabile procesului instructiv-educativ. 

 

 

 

PUNCTE SLABE 

•Spaţiu şcolar insuficient (pentru ca programul 

să se desfăşoare într-un singur schimb); 

• Lipsa laboratoarelor de specialitate(fizică, 

chimie, biologie, etc) 

• Slaba utilizare a platformei AeL; 

•Absența sălii de lectură aferentă bibliotecii; 

 •Inexistența unei săli de sport moderne; 

•Amenajarea necorespunzătoare a terenului de 

sport; 

•Absența unor surse de autofinanțare. 

 Mobilizarea dificilă a resurselor extrabugetare, 

sponsorizări sporadice 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 



• Atragere de fonduri prin diferite programe 

•Implicarea părinţilor în atragerea unor 

sponsori 

• Accesul la informație prin extinderea rețelei de 

Internet. 

•Participarea la programe și proiecte locale și 

naționale; 

•Programele europene de parteneriat 

educational 

•Dezvoltarea bazei sportive. 

•Elaborarea unor proiecte cu finanțare externă. 

 

•Lipsa fondurilor de investiţii pentru 

modernizarea bazei materiale 

•Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 

conduce la uzura morală a echipamentelor 

existente;  

Dezvoltare instituțională și relații comunitare 

PUNCTE TARI 

• Relaţii de colaborare foarte bune cu reprezentanţii 

comunităţii locale 

•Dezvoltarea parteneriatelor şi programelor 

educaţionale în şcoală 

•Dezvoltarea parteneriatelor internationale tip 

Comenius și Erasmus +. 

•Susținerea școlii de către autoritățile locale și 

interesul acestora pentru asigurarea condițiilor 

favorabile procesului instructiv-educativ. 

 

 

PUNCTE SLABE 

• Comunicarea uneori ineficienta între părinţi şi 

şcoală, implicarea insuficientă a Consiliului 

Reprezentativ al Parintilor în viaţa şcolii 

●   Număr mare de părinţi plecaţi în străinătate 

la lucru, care îşi lasă copiii să fie supravegheaţi 

şi îndrumaţi necorespunzător de către bunici, 

fraţi mai mari sau alte rude 

●   Absenteismul unor elevi solicitaţi de familie 

la munci agricole şi gospodăreşti 

●    Lipsa de interes din partea unor elevi şi 

părinţi pentru şcoală 

OPORTUNITĂȚI 

• Sprijinul Consiliului reprezentativ al 

părinților în dotarea școlii și realizarea unor 

activități extrașcolare; 

•Înființarea asociației părinților cu personalitate 

juridică, pentru o mai bună susținere financiară 

a școlii; 

•Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Poliţie, 

Biserică, Dispensar uman) 

 

AMENINȚĂRI 

• Absenteismul unor elevi solicitaţi de familie 

la munci agricole     şi gospodăreşti 

●  Lipsa de educaţie de acasă, comportamentul 

necivilizat al unor elevi 

● Posibilităţi materiale reduse pentru o bună 

parte a populaţiei comunei, având ca urmare 

scăderea interesului pentru învăţătură al 

copiilor acestora; 

•Prezentarea unor reportaje și emisiuni la TV 

care afectează imaginea învățământului în 

ansamblu. 

 

III. PROGNOZĂ ȘI STRATEGIE 

 

ŢINTE   STRATEGICE 
 

 1. Optimizarea procesului de învăţământ prin formarea continuă a cadrelor didactice 

în vederea aplicării metodelor active și mijloacelor moderne de educație; 



 2. Adecvarea continuă a ofertei educaţionale la nevoile şi cerinţele 

beneficiarilor; alternative educaționale pentru timp liber și pentru combaterea 

absenteismului și abandonului școlar; 

 3. Îmbunătăţirea dotării cu mijloace moderne de învăţământ; 

 4.  Perpetuarea tradiţiilor, obiceiurilor specifice localităţii; 

 5. Consolidarea relaţiilor optime cu comunitatea locală și promovarea imaginii 

școlii prin derularea proiectelor și parteneriatelor educaționale. 
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             PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017 
 

Obiective                                 

specifice                              

                                                  Acţiuni 

Funcţie/ Comisie 

Departament 

responsabil 

Resurse 
Termen 

 

Indicatori de 

realizare 

Măsuri/ 

acţiuni de  

reglare Materiale 
Finan-

ciare 
Coordonator 

I.1 Asigurarea coerenţei manageriale la nivelul tuturor consiliilor şi comisiilor din unitatea şcolară, prin raportarea la documentele  de analiza şi 

diagnoza, proiectarea managerială anuală/ semestrială, aplicarea unor hotărâri şi recomandări ale ISJ dar şi ale Consiliului de Administraţie al  şcolii;  

1. 

Proiectarea activităţii comisiilor din 

şcoală în conformitate cu noul cadru 

legislativ , normativele MECTS, Planul 

managerial al şcolii  pentru anul şcolar 

2016 -2017şi Raportul privind Starea 

învăţământului în anul şcolar 2015-

2016 

Directorul unităţii 

şcolare 

Responsabilii tuturor 

comisiilor din şcoală 

Raportul 

privind Starea 

învăţământului 

la Şcoala nr. 2 

Marginea, în 

anul şcolar 

2015-2016 

Planul 

managerial al 

şcolii pentru 

anul şcolar 

2016-2017 

50 lei 
Director 

Moldovan Elena 

1 octombrie 

2016 

Toate planurile 

manageriale ale 

comisiilor din şcoală 

conţin elemente 

specifice din Planul 

managerial al şcolii 

pentru anul şcolar 

2016-2017 

Elemente de 

feedback ale 

şedinţelor de 

catedră 

Completarea, 

revizuirea, 

după şedinţa de 

analiză 

2. 

Elaborarea documentelor proiective de 

management (consiliului de 

administraţie, grupurilor de lucru, 

comisiilor metodice), a proiectelor 

curriculare şi extracurriculare şi 

adaptarea acestora la   derularea 

calendarulului de activităţi pe parcursul 

anului şcolar şi la priorităţile identificate 

în soluţionarea unor probleme  

Directorul unităţii 

şcolare 

Consilierul educativ 

Responsabilii tuturor 

comisiilor din şcoală 

Documentele 

de diagnoză ale 

comisiilor 

 

50 lei 
Director 

Moldovan Elena 

1 octombrie 

2016 

Deciziile de 

constituire a 

grupurilor de lucru 

pentru anul şcolar 

2016-2017 

Documentele 

finalizate ale 

grupurilor de lucru / 

ale Consiliului de 

Administraţie pentru 

anul şcolar 2016-2017 

Calitatea documentelor 

Analizele 

periodice a 

eficienţei şi a 

deciziilor 

adoptate  

 

 

3.  
Întocmirea Graficului Unic de Control al 

directorului 

Directorul unităţii 

şcolare 

CEAC  

Rapoartele 

realizate în urma 

inspecţiilor 

desfăşurate în 

anul şcolar 

precedent 

20 lei 
Director 

Moldovan Elena 

19 

septembrie 

2016 

Lista de priorităţi a 

cadrelor didactice ce 

urmează a fi inspectate 

Graficul Unic de 

Control al Directorului 

Completarea 

sau modificarea 

în situaţii 

obiective 

Valorificarea 

inspecţiei 

şcolare  



 26 

4.  

Elaborarea programului de formare 

pentru cadrele didactice pe baza analizei 

de nevoi realizate în şcoală şi în acord 

cu direcţiile de acţiune, priorităţile şi 

obiectivele cuprinse în Planul 

managerial al şcolii pentru anul şcolar 

2016-2017. 

Directorul unităţii 

şcolare 

CEAC 

Comisia de 

perfecţionare 

metodico-ştiinţifică,   

cercetare şi 

dezvoltare 

profesională a 

cadrelor didactice 

  
 

Analiza şi 

diagnoza 

specifică  5
0

0
 l

ei
 

Director 

Moldovan Elena 

Coordonator 

CEAC – Eremie 

Margareta 

Responsabil 

comisia de 

perfecţionare- 

Casandra 

Daniela 

1 octombrie 

2016 

Programul de activităţi 

al comisiei de 

perfecţionare din 

şcoală 

 

Eventualele 

reprogramări în 

situaţii bine 

întemeiate 

5. 

Monitorizarea şi evaluarea modului în 

care se aplică, de către cadrele didactice, 

politicile educaţionale ale M.E.C.T.S. 

- aplicarea corectă a procedurilor şi 

instrumentelor specifice. 

Directorul unităţii 

şcolare 

CEAC 

 

Legislaţia 

specifică 

educaţiei, şi 

documentele 

auxiliare 

acesteia 

aplicabilă în 

anul şcolar 

2016-2017  

2
0

0
 l

ei
 

Director 

Moldovan Elena 

Coordonator 

CEAC – Eremie 

Margareta 

 

An școlar 

2016-2017 

Toate cadrele 

didactice aplică 

politicile M.E.C.T.S. 

ale curriculun-ului 

(planuri cadru, 

programe şcolare, 

manuale avizate); 

Şcoala popularizează 

ordinele,metodologiile 

calendarele şi 

procedurile elaborate 

de  M.E.C.T.S.  în 

domeniul educaţiei. 

Şcoala are bancă de 

date cu legislaţia 

specifică educaţiei, 

aplicabilă în anul 

şcolar 2016-2017 

 

 

I.2. Eficientizarea activităţii tuturor consiliilor şi comisiilor din unitatea şcolară prin aplicarea noilor reglementări, proceduri şi instrumente de lucru; 

 

1. 

Aplicarea prevederilor legislative, a 

metodologiilor şi regulamentelor de 

implementare a unor programe şi de 

organizare/ desfăşurare a unor activităţi 

la nivel judeţean şi naţional, prin 

utilizarea  procedurilor şi instrumentelor 

proprii şcolii.   

Directorul unităţii 

şcolare 

CEAC 

Responsabilii 

comisiilor din 

şcoală 

Documentele 

specifice 

(regulamente, 

ordine, legi, 

metodologii) 

necesare 

elaborării 

fiecărei 

proceduri 

 

Director 

Moldovan Elena 

 

An școlar 

2016-2017 

 

 

Rapoartele 

desfăşurării 

activităţilor pe 

domenii 

Intocmirea statisticilor 

solicitate 

Baze de date create 

 

 

Actualizarea  

procedurilor în 

cazuri 

obiective 

(carenţe 

funcţionale, 

aplicare 

greoaie, 

ineficientă etc.) 
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2. 

Consilierea personalului didactic, 

nedidactic şi didactic auxiliar implicat în 

implementarea unor programe şi în 

organizarea/ desfăşurarea  unor activităţi 

la nivel judeţean şi naţional  

Directorul unităţii 

şcolare 

 

Portofolii, 

programe, 

metodologii   

Legi, 

Ordonanţe 

150 lei 

Director 

Moldovan Elena 

 

An școlar 

2016-2017 

Implementarea corectă 

a programelor şi 

implicarea în 

organizarea/ 

desfăşurarea  unor 

activităţi la nivel 

judeţean şi naţional  

Scrisorile 

metodice,  

aplicarea unor 

instrumente de 

monitorizare 

specifice 

3.  

Utilizarea inspecţiei şcolare pentru 

monitorizarea şi controlul aplicării 

instrumentelor remediale în urma 

identificării elementelor care creează 

disfuncţii în unitatea şcolară 

Directorul unităţii 

şcolare 

CEAC 

 

Documente 

realizate în 

urma 

inspecţiilor  

5
0

 l
ei

 

Director 

Moldovan Elena 

Coordonator 

CEAC – Eremie 

Margareta 

 

 An școlar 

2016-2017 

Instrumentele de 

monitorizare şi 

evaluare pentru 

inspecţie. 

 

Inspecţiile de 

revenire 

4. 

Elaborarea Planului de măsuri pentru 

asigurarea protecţiei unităţii  şcolare, a 

siguranţei în mediul şcolar conform 

Sistemului cadru de asigurare a 

protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei 

elevilor şi a personalului didactic. 

 

Directorul unităţii 

şcolare 

Responsabil 

Comisia de 

prevenire şi 

combatere a 

violenţei în mediul 

şcolar 

Planul  anual 

de măsuri 

pentru 

asigurarea 

protecţiei 

unităţii şcolare 

şi a siguranţei 

în mediul 

şcolar 

5
0

 l
ei

 

Director 

Moldovan Elena 

Responsabil 

Comisia de 

prevenire şi 

combatere a 

violenţei în 

mediul şcolar 

19 

septembrie 

2016 

Planul de măsuri 

Rapoarte periodice 

Schimburi de 

experienţă 

 

Monitorizare, 

îndrumare şi 

control 

 

 

I.3.  Funcţionarea eficientă a sistemului de management al calităţii educaţiei, prin controlul şi asigurarea acesteia în unităţile de învăţământ 

1. 

Identificarea priorităţilor privind 

controlul calităţii, cuprinderea 

priorităţilor în planificările asistenţelor 

Directorul unităţii 

şcolare 

CEAC 

Raportul 2015-

2016 privind 

calitatea 

educaţiei în 

unitatea şcolară 

20 lei 

Director 

Moldovan Elena 

Coordonator 

CEAC – Eremie 

Margareta 

 

Octombrie 

2016 

Planul managerial al 

şcolii 

Grafic de asistenţe 

2016-2017 

Analiza 

periodică 

 

2. 

Realizarea activităţii de inspecţie vizând 

nivelul de realizare a standardelor 

naţionale, modul de realizare a 

planurilor şi programelor proprii de 

îmbunătăţire a calităţii 

Directorul unităţii 

şcolare 

CEAC 

Regulamente, 

metodologii, 

proceduri de 

inspecţie 1
0

0
0

 l
ei

 

Director 

Moldovan Elena 

Coordonator 

CEAC – Eremie 

Margareta 

 

Conform 

graficului 

de asistenţe 

la ore 

Graficele de asistenţe 

pe comisii metodice / 

specialităţi 

Fişele de asistenţe 

 

Activităţi 

metodice 

Îndrumare, 

consiliere 

Planuri de 

măsuri 
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3. 

Monitorizarea  funcţionării comisiei de 

evaluare şi asigurare a calităţii din 

unitatea de învăţământ 

Directorul unităţii 

şcolare 

 

Documente 

legislative ce 

reglementează 

asigurarea 

calităţii în 

educaţie, 

ghiduri, 

manuale 

specifice 

200 lei 

Director 

Moldovan Elena 

Coordonator 

CEAC – Eremie 

Margareta 

 

Conform 

graficului 

Regulamentul de 

funcţionare a CEAC 

Proceduri elaborate şi 

aplicate 

Planuri de activitate 

ale CEAC 

Rapoartele de 

autoevaluare şi 

evaluare elaborate 

Adresele şi 

scrisorile 

metodice 

specifice 

 

II.1. Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ centrat pe elev, având ca finalitate dobândirea  competenţelor cheie 

europene 

1.  

Informarea, formarea, consilierea şi 

monitorizarea cadrelor didactice privind 

aplicarea curriculum-ului şcolar în 

scopul  adaptării demersurilor didactice 

de predare-învăţare-evaluare centrate pe 

elev  

Directorul unităţii 

şcolare 

CEAC 

Comisiile metodice 

Programele 

şcolare pe 

discipline de 

învăţământ 

Publicaţii 

metodice 

Proiecte 

POSDRU  

1
0

0
 l

ei
 

Director 

Moldovan Elena 

 

 

 

 

Responsabilii de 

comisii metodice 

 

Semestrul I, 

Conform 

planificarii 

activităţii 

metodice pe 

discipline 

Conform 

Calendarului 

de activităţi 

cuprinse în 

proiecte 

Numărul de cadre 

didactice beneficiare 

Numărul de elevi 

beneficiari 

Elemente de feed-back 

Diseminarea 

bunelor 

practici  

 

2. 

Analiza rezultatelor obţinute de elevi la 

evaluarea naţională, comparativ cu cele 

obţinute la clasă 

Directorul unităţii 

şcolare 

CEAC 

Comisiile metodice 

Rapoartul 

comisiei de 

examen din 

şcoală 

Cataloagele 

claselor 

implicate 

50 lei 

Director 

Moldovan Elena 

Responsabili 

comisii metodice 

implicate (lb. 

română şi 

matematică) 

Semestrul I 

Rapoartele de analiză 

ale celor două comisii 

metodice 

Situaţiile statistice 

comparative 

Graficele întocmite 

Discuţii la 

nivelul 

colectivelor 

metodice pe 

specialităţi 

 

  3. 

Conceperea planurilor operaţionale 

pentru a sprijini cadrele didactice în 

consolidarea metodelor eficiente de 

evaluare, prin formare continuă 

Directorul unităţii 

şcolare 

Responsabilul cu 

formarea continuă 

Rapoartele de 

analiză ale 

Consiliului 

profesoral  

Ghidurile de 

evaluare 

elaborate de 

către 

M.E.C.T.S. 

 

4
0

 l
ei

 
Director 

Moldovan Elena 

Responsabili de 

comisii metodice 

Responsabilul cu 

formarea 

continuă 

Octombrie 

2016 

Planurile operaţionale 

întocmite pe 

specialităţi 
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4. 
Analiza rezultatelor la testele iniţiale pe 

discipline  şi în comisii metodice 

Directorul unităţii 

şcolare 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Modelele de 

teste publicate 

pe site-ul 

MECTS 

Rapoartele 

comisiilor 

metodice din 

unitatea şcolară 

Planul 

operaţional din 

unitatea şcolară 

5
0

 l
ei

 Director 

Moldovan Elena 

Responsabili de 

comisii metodice 

Noiembrie 

2016 

Desfăşurarea tuturor 

activităţilor planificate 

la nivelul comisiilor 

metodice  pe  

semestrul I 

100% implicare a 

cadrelor didactice 

Discuţii la 

nivelul 

colectivelor 

metodice pe 

specialităţi 

5. 

Monitorizarea activităţii cadrelor 

didactice privind aplicarea 

instrumentelor de îmbunătăţire a  

competenţelor de lectură la elevi, prin 

asistenţe la ore 

Directorul unităţii 

şcolare 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice  

Planul 

operaţional al 

unităţii şcolare 

Proiectele 

didactice 

Tematica 

activităţilor 

extracurriculare

/ extraşcolare 

 

1
5

0
 l

ei
 

Director 

Moldovan Elena 

Responsabilul 

CEAC 

Responsabili de 

comisii metodice  

An școlar 

2016-2017 

Numărul de cadre 

didactice monitorizate 

Includerea tematicii 

specifice în şedinţele 

de catedră/ comisii 

metodice 
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II.2. Motivarea participării unităţilor şcolare, cadrelor didactice şi  elevilor la programe de pregătire pentru performanţă şcolară, educaţie 

formală şi nonformală 

1.  

Reorganizarea activităţilor de pregătire 

pentru performanţă în funcţie de 

specificul disciplinei şi în sensul 

probării eficienţei acestora prin 

participarea şi obţinerea de rezultate la 

competiţiile specifice 

Directorul unităţii 

şcolare 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Raportul 

privind Starea 

învăţământului 

în anul şcolar 

2015-2016 

Baza de date a 

elevilor cu 

performanţe 

şcolare  

 

5
0

 l
ei

 Director 

Moldovan Elena 

Responsabili de 

comisii metodice  

martie 2017 

Organizarea 

Programelor specifice 

Selecţia pe criterii 

valorice 

Numărul elevi 

participanţi 

 

2. 

Organizarea unor evenimente de 

promovare, evidenţiere şi recompensare  

a elevilor/ cadrelor didactice cu 

performanţe deosebite 

Directorul unităţii 

şcolare 

 

Baza de date a 

elevilor cu 

performanţe 

şcolare 

deosebite  

 

5
0

0
0

 l
ei

 Director 

Moldovan Elena 

Responsabili de 

comisii metodice 

 

 

Iunie 

2017 

Realizarea bazei de 

date a elevilor cu 

performanţe şcolare 

deosebite şi a 

profesorilor care i-au 

pregătit 

 

Completarea 

periodică a 

bazei de date 

3.  

Implementarea unor programe şi 

proiecte de voluntariat pentru elevi în 

domeniile educaţiei complementare 

(educaţie pentru sănătate, educaţie 

civică, educaţie antreprenorială şi 

tehnologică, prin sport etc.), în 

colaborare cu ONG-uri, instituţii şi 

autorităţi locale, judeţene şi naţionale 

Directorul unităţii 

şcolare 

Consilierul 

educativ 

Modele de 

bune practici. 

Proiecte, 

Documente. 

Resurse 

materiale. 

Resurse 

curriculare.  

Echipamente 

audio- video/ 

IT adecvate.      

5
0

0
 l

ei
 

Director 

Moldovan Elena 

Responsabili de 

comisii metodice 

Consilierul 

educativ 

Semestrul II 

Numărul de programe 

derulate 

Numărul de cadre 

didactice implicate 

Numărul de elevi 

participanţi 

 

Dialogul cu 

reprezentanţii 

comunităţii 

educaţionale  

4. 

Implicarea elevilor în luarea deciziilor 

prin intermediul CSE, în vederea 

stimulării iniţiativei, participării şi 

împlicării elevilor în proiecte specifice  

Directorul unităţii 

şcolare 

Consilierul 

educativ 

CSE 

OM 4247/ 

21.06.2010  

 2
0

0
 l

ei
 

Director 

Moldovan Elena 

Consilierul 

educativ 

Malanca 

Mariana 

Preşedinte CSE 

An școlar 

2016-2017 

Alegeri pentru CSE,  

Desfăşurarea unor  

proiecte specifice 

Strategia de 

aplicare a OM 

4247/ 

21.06.2010  
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5. 

Desfăşurarea unor proiecte de către 

unitatea şcolară cuprinse în C.A.E.N., 

C.A.E.R.. al M.E.C.T.S., respectiv 

C.A.E.J. 

Directorul unităţii 

şcolare 

Consilierul 

educativ 

 

Calendarul 

Activităţilor 

Educative al 

M.E.C.T.S. 

şi al ISJ 

5
0

0
 l

ei
 

Director 

Moldovan Elena 

Consilierul 

educativ 

Malanca 

Mariana 

 

An școlar 

2016-2017 

Proiectele din 

CAEN/MECTS 

naţionale, regionale şi 

interjudeţene 

 

Scrisoarea 

metodică 

Planul de 

diseminare al 

proiectului 

6. 

Realizarea planurilor operaţionale 

conform Strategiei naţionale de 

combatere şi prevenire a violenţei în 

mediul şcolar.   

 

 

Directorul unităţii 

şcolare 

Consilierul 

educativ 

Comisia pentru 

prevenirea şi 

combaterea 

violenţei 

 

1
0

0
 l

ei
 

Director 

Moldovan Elena 

Consilierul 

educativ 

Bolbinsky Erika 

Responsabil 

Comisia pentru 

prevenirea şi 

combaterea 

violenţei, 

Malanca 

Mariana 

Octombrie 

2016 

 

 

 

Numărul de cadre 

didactice participante 

Numărul de elevi 

participanţi 

Portofoliul de bune 

practici 

Scrisoarea 

metodică 

Planul 

operaţional al 

comisiei de 

prevenire a 

violenţei din 

şcoală 

Rapoartele 

semestriale 

 

II.3. Asigurarea accesului unui număr sporit de elevi la servicii specifice de consiliere psiho-pedagogică, orientare şcolară şi profesională 

1. 

Asigurarea serviciilor de asistenţă 

psihopedagogică în colaborare cu 

CJRAE Suceava, prin psihologul școlar 

repartizat unității școlare 

Directorul unităţii 

şcolare 

Consilierul 

educativ 

Psihologul școlar 

 

Resursele 

materiale 

existente în 

şcoală 

200 lei 

Director 

Moldovan Elena 

Consilierul 

educativ  

 

An școlar 

2016-2017 

Număr de activităţi 

specifice realizate de 

psihologul şcolar al 

CJRAE în unitatea 

şcolară  

 

Diseminarea 

bunelor 

practici  

Antrenarea 

partenerilor 

locali 

2. 

Intervenţia serviciilor de consiliere 

individuală, orientare şcolară şi 

profesională pentru elevii cu CES 

Unitatea şcolară în 

colaborare cu 

C.J.R.A.E. 

 

Resursele 

materiale 

existente în 

şcoală 

100 lei 

Director 

Moldovan Elena 

 

An școlar 

2016-2017 

Număr de activităţi 

specifice realizate de 

psihologul şcolar al 

CJRAE în unitatea 

şcolară  

 

Antrenarea 

partenerilor 

locali (părinţi) 

3. 

Intervenţia serviciilor de consiliere 

individuală, cu prioritate pentru elevii 

proveniţi din medii dezavantajate, cu 

situaţii de eşec şcolar, frecvenţă scăzută 

sau abandon şcolar 

Unitatea şcolară în 

colaborare cu 

C.J.R.A.E. 

 

Resurse 

materiale 

existente în 

Cabinetele 

şcolare ale 

CJRAE 

5
0

 l
ei

 Director 

Moldovan Elena 

 

 An școlar 

2016-2017 

Numărul de elevi 

consiliaţi 

Gradul de diminuare a 

abandonului şcolar şi a 

ratei absenteismului  

 

 

Diseminarea 

bunelor 

practici,  
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4. 

Asigurarea consilierii individuale şi de 

grup tuturor elevilor de clasa a VIII-a, în 

vederea stabilirii opţiunilor pentru 

admiterea în liceu, în conformitate cu 

rezultatele şcolare, aptitudinile, 

interesele şi aspiraţiile acestora 

Unitatea şcolară în 

colaborare cu 

C.J.R.A.E. 

 

 

Metodologia şi 

calendarul  de 

admitere 

Broşura editată 

de I.Ş.J.  

Testele de 

aptitudini  

100 lei 

Director 

Moldovan Elena 

 

An școlar 

2016-2017 

Repartizarea tuturor 

absolvenţilor de clasa 

a VIII-a în licee,  în 

conformitate cu 

rezultatele şcolare, 

aptitudinile, interesele 

şi aspiraţiile acestora 

şi reducerea până la 

eliminare a nr. de 

cereri de transfer 

Analiza şi 

monitorizarea 

acţiunilor  

Rezultate 

admitere   
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II.4. Creşterea gradului de integrare şcolară a elevilor provenind din medii/grupuri sociale dezavantajate 

1. 

Verificarea periodică a însuşirii 

abilităţilor de comunicare, scriere-citire 

şi de calcul matematic, a organizării 

programelor recuperatorii şi de progres, 

pentru elevii care provin din medii 

defavorizate 

Directorul unităţii 

şcolare 

CEAC 

 

Programele 

şcolare pentru 

învăţământul 

primar şi 

gimnazial 

 

100 lei 

Director 

Moldovan Elena 

Coordonator 

CEAC Eremie 

Margareta 

Conform 

graficului 

de control 

al 

directorului 

 

Instrumentele de 

evaluare a progresului 

şcolar 

Peste 75% elevii 

provenind din medii 

defavorizate 

promovaţi 

Analiza şi 

monitorizarea 

2. 

Monitorizarea absenteismului şcolar 

prin colectarea zilnică/ săptămânală/ 

lunară a numărului de absenţe de la 

fiecare clasă 

Directorul unităţii 

şcolare 

Comisia de 

frecvenţă şi 

şcolarizare din 

şcoală 

 

 

Proceduri 

M.E.C.T.S. şi 

I.S.J. 

Rapoartele 

lunare ale 

Comisiei de 

frecvenţă şi 

şcolarizare din 

şcoală 

 

50 lei 

Director 

Moldovan Elena 

Responsabil 

Comisia de 

frecvenţă şi 

şcolarizare din 

şcoală, 

Prelipcean Elena 

 

An școlar 

2016-2017 

Raportările lunare în 

machetele de colectare 

ale I.S.J. dar şi în C.A. 

al şcolii 

Înregistrarea datelor 

pe serverul web al 

I.S.J. Suceava 

Rapoarte 

ulterioare 

3. 

Organizarea unor activităţi specifice la 

clasele care înregistrează un număr mare 

de absenţe; analiza calităţii activităţii 

cadrelor didactice, a organizării şi 

managementului şcolar 

 

Directorul unităţii 

şcolare 

Comisia de 

frecvenţă şi 

şcolarizare din 

şcoală 

CEAC 

Proceduri 

M.E.C.T.S. şi 

I.S.J. 

 

50 lei 

Director 

Moldovan Elena 

Responsabil 

Comisia de 

frecvenţă şi 

şcolarizare din 

şcoală, 

Prelipcean Elena 

 

An școlar 

2016-2017 

Număr de activităţi 

organizate 

Număr de cadre 

didactice inspectate  

Reproiectarea 

activităţilor 

didactice 

Diagnoza 

nevoilor de 

formare a 

cadrelor 

didactice 

4. 

Coordonarea acţiunilor de administrare a 

programului social Bursă socială  şi 

Euro200 şi stabilirea unei ierarhizări 

corecte a solicitanţilor, în vederea 

susţinerii financiare a elevilor 

dezavantajaţi socio-economic 

Unitatea şcolară 

ISJ  

Documentaţia 

specifică 

Aplicaţiile 

informatice 

transmise de 

M.E.C.T.S. 

50 lei 

Contabil 

Hapciuc Ancuţa 

 

Conform 

graficelor 

M.E.C.T.S. 

Diminuarea numărului 

de contestaţii 

Lista cu ierahizarea 

elevilor 

Monitorizare, 

evaluări 

periodice  
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III.1. Asigurarea accesului personalului din şcoală la  formarea  corespunzătoare aplicării   cerinţelor  sistemului de învăţământ şi adaptării 

acestuia la cel european 

1. 

Formarea competenţelor cadrelor 

didactice din şcoală prin implementarea 

unei abordări educaţionale europene 

invovative – proiect de parteneriat 

multilateral Erasmus + 

Directorul unităţii 

şcolare 

Comisia de 

implementare a 

proiectelor 

europene 

 

Proiectul de 

parteneriat 

multilateral 

ERASMUS + 

 

B
u

g
et

u
l 

p
ro

ie
ct

u
lu

i 

Echipa de 

implementare a 

proiectului 

Conform 

Graficului 

de activităţi 

al 

proiectului 

Numărul de cadre 

didactice participante 

la program 

Vizite studiu, 

conferinţe, 

seminarii de 

diseminare 

2. 

Asigurarea condiţiilor necesare pentru 

evoluţia în carieră a cadrelor didactice 

prin sistemul de pregătire şi obţinere a 

examenelor de definitivat şi grade 

didactice în învăţământ 

Directorul unităţii 

şcolare 

Comisia pentru 

dezvoltare 

profesională din 

şcoală 

Metodologia de 

formare continuă, 

OMECTS nr. 

5720/20.10.2009 

 

1
0

0
 l

ei
 

Director 

Moldovan Elena 

Responsabil 

comisia pentru 

dezvoltare 

profesională – 

prof. Casandra 

Daniela  

30 

octombrie 

2016 

Numărul cereri de 

înscriere şi implicit 

dosare depuse) raportat 

la persoane care 

îndeplinesc condiţiile 

de înscriere ) 

 

Urmarirea 

permanenta a 

indeplinirii 

conditiilor de 

participare la 

examene de 

definitivat si 

grade a 

cadrelor 

didactice 

inscrise. 

3. 

Asigurarea ofertei necesare pentru 

perfecţionarea odată la 5 ani a 

personalului didactic 

Directorul unităţii 

şcolare 

Comisia pentru 

dezvoltare 

profesională din 

şcoală  

Ofertele de 

formare 

continuă la 

nivel judeţean 

şi naţional 

 

100 lei 

Director 

Moldovan Elena 

Responsabil 

comisia pentru 

dezvoltare 

profesională – 

prof. Casandra 

Daniela 

Conform 

Calendarului 

de derulare a 

programelor 

Gradul de cuprindere a 

cursanţilor 

Acţiuni 

specifice de 

popularizare a 

ofertelor 

Completarea 

periodică a 

bazei de date 

specifice 

4. 

Monitorizarea perfecţionării 

personalului didactic odată la 5 ani, 

selecţia cursanţilor şi constituirea 

grupelor de formare în funcţie de criterii 

relevante pentru asigurarea pregătirii 

Directorul unităţii 

şcolare 

Comisia pentru 

dezvoltare 

profesională din 

şcoală  

Baza de date a 

şcolii 
50 lei 

Director 

Moldovan Elena 

Responsabil 

comisia pentru 

dezvoltare 

profesională – 

prof. Casandra 

Daniela  

An școlar 

2016-2017 

Baza de date a 

responsabilului cu 

formarea continuă din 

şcoli 

Completarea 

periodică a 

bazei de date 

specifice 
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III.2. Aplicarea corectă a prevederilor legale privind încadrarea unităţii şcolare cu personal didactic de predare calificat, de conducere, 

auxiliar şi nedidactic, în contextul  lărgirii autonomiei politicilor de personal 

1.  

Organizarea şi desfăşurarea în 

conformitate cu legislaţia în vigoare a 

mişcărilor de personal precum şi a  

concusurilor de tiularizare şi suplinire 

calificată/ necalificată 

Directorul unităţii 

şcolare 

Consiliul de 

administraţie 

Documentele 

M.E.C.T.S., 

metodologiile 

Deciziile de 

organizare a 

comisiilor de 

concurs  

100 lei 

Director 

Moldovan Elena 

 

Conform 

Metodologiei 

 şi 

Calendarului 

M.E.C.T.S. 

Reducerea sub 5% a 

contestaţilor depuse şi 

sub 1% a suplinirilor 

necalificate. 

Soluţionarea în 

spiritul legii a 

contestaţiilor 

2. 

Asigurarea resurselor umane prin 

planificare, recrutare, selecţie precum şi 

motivarea cadrelor didactice calificate în 

scopul menţinerii în sistem. 

Directorul unităţii 

şcolare 

Consiliul de 

administraţie 

Baza de date 

informatizată 

Situaţii 

statistice 

specifice 

50 lei 

Director 

Moldovan Elena 

 

Conform 

Metodologiei 

 şi 

Calendarului 

M.E.C.T.S 

Încadrarea cu personal 

didactic calificat şi 

micşorarea numărului 

de cadre care părăsesc 

sistemul 

Acţiuni 

specifice  

 

III.3. Modernizarea infrastructurii şcolare şi realizarea dotărilor specifice acesteia 

1. 

Realizarea dotărilor specifice pentru 

asigurarea funcţionării în condiţii 

normale a laboratorului de fizică-chimie  

Directorul unităţii 

şcolare 

Consiliul de 

administraţie 

Conform 

devizelor 

1
0

.0
0
0

 l
ei

 

Director 

Moldovan Elena 

 

An școlar 

2016-2017 

 

Evoluţia lucrărilor  

  

Monitorizarea 

procedurilor/ 

proceselor  

2. 

Continuarea demersurilor la nivel local 

privind dezvoltarea şi modernizarea 

bazei sportive în unitatea şcolară : 

împrejmuirea terenului de sport; 

Directorul unităţii 

şcolare 

Consiliul de 

administraţie 

Devizele de 

lucrări 

6
5

.0
0
0

 l
ei

 

Director 

Moldovan Elena 

 

Semestrul 

I 
Evoluţia lucrărilor 

Consilierea la 

cerere 

3. 
Amenajarea spaţiului din jurul şcolii 

(amenajarea grădinii din faţa şcolii) 

Directorul unităţii 

şcolare 

Consiliul de 

administraţie 

Conform 

devizelor 

2
.0

0
0
 l

ei
 

Director 

Moldovan Elena 

 

Semestrul 

II 

Evoluţia lucrărilor de 

amenajare 

  

Monitorizarea 

procedurilor/ 

proceselor  
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4. 

Întocmirea demersurilor la nivel local 

privind realizarea grupurilor sanitare în 

incinta şcolii, conform reglementarilor 

legale în vigoare. 

Directorul unităţii 

şcolare 

Consiliul de 

administraţie 

Conform 

studiului de 

fezabilitate 

1
1

0
.0

0
0

 l
ei

 

Director 

Moldovan Elena 

 

Semestrul 

II 

Întocmirea studiului 

de fezabilitate şi a 

proiectului 

Consilierea la 

cerere 

 

III.4. Actualizarea şi utilizarea bazei didactico-materiale în acord cu standardele demersurilor curriculare 

1. 

Monitorizarea  activităţii desfăşurate în 

laboratoarele şi cabinetele din şcoală,  

cu accent pe asigurarea funcţionalităţii 

acestora şi existenţa dotărilor minimale  

Directorul unităţii 

şcolare 

Responsabili de 

comisii metodice 

Responsabil 

laborator de 

informatica 

 

Resursele 

specifice 

existente în 

fiecare 

laborator şi 

cabinet 

5
.0

0
0
 l

ei
 

Director 

Moldovan Elena 

 

An școlar 

2016-2017 

Grafice ale orelor 

desfăşurate în 

laboratoare 

Numărul de activităţi 

practice desfăşurate cu 

elevii  

Eficientizarea 

spaţiului 

şcolar, astfel 

încât 

laboratoarele şi 

cabinetele să 

îşi respecte 

destinaţia 

 

 2. 
Modernizarea şi extinderea reţelei de 

internet din şcoală 

Directorul unităţii 

şcolare 

Responsabil 

laboratorul de 

informatica 

Resursele 

informatice 

existenteîn 

şcoală 

 

1
.0

0
0
 l

ei
 

Prof. Casandra 

Daniela 
Semestrul I 

Cel puţin 50% din 

sălile de clasă cu acces 

la internet 

Realocarile de 

fonduri 

 

3. 

Gestionarea eficientă a stocului 

manualelor şcolare existent în şcoală şi 

completarea acestuia în funcţie de 

bugetul alocat, prioritate având 

manualele de limbi străine(lb. franceză 

şi engleză) 

Directorul unităţii 

şcolare 

Bibliotecara 

Documentele 

M.E.C.T.S. 

 

 

C
o

n
fo

rm
  
b

u
g

et
u

lu
i 

re
p

ar
ti

za
t 

d
e 

M
.E

.C
.T

:S
. 

Director 

Moldovan Elena 

Înv. Eremie 

Margareta 

Martie 

2017 

100% comenzi 

asigurate 

Realocarile de 

fonduri 

 

4. 

Continuarea programelor de dotare a 

şcolii cu softuri educaţionale, 

echipamente multimedia, echipamente 

video de securitate, mobilier şcolar şi 

material didactic pentru clasa 

pregătitoare, etc. 

Directorul unităţii 

şcolare 

Contabilul şcolii 

Documentele 

M.E.C.T.S. 

 

 8
.0

0
0
 l

ei
 Director 

Moldovan Elena  

Contabil, 

Hapciuc Ancuţa 

An școlar 

2016-2017 

Numărul de 

echipamente 

achiziţionate 

Evaluarea 

corectitudinii 

utilizării 

sumelor 

alocate  
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IV.1. Participarea competentă şi operativă a reprezentanţilor autorităţilor locale, judeţene şi  naţionale în exercitarea atribuţiilor ce le revin 

în activităţile şcolii; 

1.  

Stabilirea împreună  cu reprezentanţii 

autorităţilor locale a priorităţilor de 

dezvoltare a unităţii şcolare sub aspectul 

investiţiilor, reparaţiilor curente şi 

capitale, igienizărilor şi obţinerea 

autorizaţiei sanitare  

Directorul unităţii 

şcolare 

Consiliul de 

administraţie 

Documentaţiile 

tehnice 

specifice 

 1
5

.0
0
0

 l
ei

 

Director 

Moldovan Elena  

Ianuarie 

2017 

Lista de priorităţi 

Programele specifice 

Studiile de fezabilitate 

Proiectele  

 

Reorganizare 

în funcţie de 

elementele 

variabile 

2.  

Asigurarea consultanţei de specialitate 

de către reprezentanţii autorităţilor 

locale în domenii prioritare de acţiune 

(fundamentarea planului de şcolarizare, 

finanţare europeană, achiziţii şi 

investiţii, respectarea normelor tehnice 

de funcţionare) 

Directorul unităţii 

şcolare 

Consiliul de 

administraţie 

Documentaţiile 

specifice 

Legile 

Regulamentele 

Normativele de 

aplicare 

 

1
.0

0
0
 l

ei
 

Director 

Moldovan Elena 

An școlar 

2016-2017 

Evoluţia indicatorilor 

specifici 

Planul de şcolarizare  

Manualul de proceduri 

de achiziţii 

Evaluarea 

eficienţei 

derulării 

proiectelor 

 

 IV.2. Responsabilizarea părinţilor pentru implicarea în asigurarea unor servicii educaţionale în şcoală 

1. 

Reorganizarea colaborării cu părinţii în 

temeiul ordinului M.E.C.T.S. privind 

desfăşurarea activităţilor suport pentru 

părinţi  prin includerea în programul 

săptămânal a orei la dispoziţia părinţilor. 

Directorul unităţii 

şcolare 

Consilierul 

educativ 

 

Ordinul 

M.E.C.I. 5132/ 

2009 

100 lei 

Consilierul 

educativ prof. 

Bolbinsky Erika 

12 

septembrie 

2016 

Întocmirea Graficului   

de întâlniri săptămânale 

cu părinţii, pe clase 

Modificarea 

programului în 

funcţie de 

solicitările 

părinţilor 

2.  
Implicarea Asociaţiei părinţilor cu PJ în 

viaţa şcolii.  

Directorul unităţii 

şcolare 

Consilierul 

educativ 

 

Exemple de 

bună practică 

din alte şcoli. 

 

- 

Consilierul 

educativ prof. 

Bolbinsky Erika 

An școlar 

2016-2017 

Derularea programului  

specific 

Asociaţia de părinţi cu 

PJ 

 

 

3. 

Acţiuni specifice de identificare a 

disponibilităţilor de implicare a 

părinţilor în rezolvarea problemelor 

şcolii şi proiectarea activităţii specifice 

de colaborare, în conformitate cu acestea 

Directorul unităţii 

şcolare 

Consilierul 

educativ 

 

Chestionarele 

aplicate 

1
0

0
 l

ei
 

Consilierul 

educativ prof. 

Bolbinsky Erika 

Semestrul I 

Numărul de părinţi 

participanţi 

Numărul de probleme 

soluţionate prin 

implicarea părinţilor 

 

Planurile de 

activităţi ale 

comitetelor de 

părinţi 
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IV.3. Asigurarea continuităţii în parteneriatele educaţionale interinstituţionale locale, regionale, naţionale şi internaţionale 

1. 

Derularea activităţilor prevăzute în 

protocoalele de parteneriat încheiate cu 

instituţiile din comună (Postul local de 

poliţie, Dispensarul uman Marginea, 

Primăria Marginea- serviciul Asistenţă 

socială, ş.a.) în vederea implementării 

proiectelor educaţionale 

Directorul unităţii 

şcolare 

Consilierul 

educativ 

 

Protocoalele 

încheiate cu 

instituţiile 

respective 

Materialele 

informative 

specifice 

programelor 

1
.0

0
0
 l

ei
 

Consilierul 

educativ prof. 

Bolbinsky Erika 

An școlar 

2016-2017 

Numărul de proiecte 

în derulare 

Gradul de diseminare 

al exemplelor de bună 

practică; 

Numărul de elevi şi 

cadre didactice 

implicate în proiecte 

Analizele de 

impact 

2. 

Asigurarea continuităţii 

proiectelor/programelor educaţionale 

precum şi a concursurilor şcolare 

derulate în parteneriat, la nivel 

judeţean/naţional. 

 

Directorul unităţii 

şcolare 

Consilierul 

educativ 

 

Materialele 

informative 

specifice 

programelor 

5
0

0
 l

ei
 

Director, prof. 

Moldovan Elena 

Consilierul 

educativ prof. 

Bolbinsky Erika 

An școlar 

2016-2017 

Numărul protocoalelor 

încheiate 

Diseminarea 

rezultatelor 

Elemente de 

feed-back 

3. 
Implementarea şi monitorizarea 

parteneriatului multilateral Erasmus+  

Directorul unităţii 

şcolare 

Coordonatorul de 

proiect 

Agenda 

mobilităţilor 

Resursele 

prevăzute prin 

proiect 

Chestionarele 

de evaluare G
ra

n
tu

l 
p

ro
ie

ct
u

lu
i 

Director, prof. 

Moldovan Elena 

Prof. Vega Irina 

Conform 

agendei 

proiectului 

Derularea tuturor 

activităţilor prevăzute 

în proiectul Erasmus+ 

Numărul de cadre 

didactice participante 

şi numărul de elevi 

participanţi în 

mobilităţi 

Elemente de 

feed-back 

Raportul 

intermediar 

întocmit în 

iulie 2017 

 

IV.4. Pregătirea echipelor de proiect din şcoală  cu scopul realizării unor aplicaţii  pentru accesarea fondurilor europene. 

1. 

Organizarea  unor forme specifice de 

consultanţă  (întâlniri, seminarii, cercuri, 

mese rotunde etc. ) privind  modalităţile 

concrete  de realizare a parteneriatelor şi 

redactarea  documentaţiilor pentru 

obţinerea finanţărilor europene 

Directorul unităţii 

şcolare 

Responsabilul de 

proiecte şi 

programe europene 

Documentaţiile 

specifice 

Site-uri CE, 

ANPCDEFP 

 

500 lei 

Director, prof. 

Moldovan Elena 

Prof. Vega Irina 

An școlar 

2016-2017 

Numărul de aplicaţii 

depuse  

Numărul de 

parteneriate stabilite 

Monitorizarea 

şi consilierea  

Analiza 

programelor  

 

DIRECTOR, 

prof. Elena Moldovan 

 


