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1. BAZA CONCEPTUALA  

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar din Şcola Gimnazială TOMA TÂMPEANU Galbenu este 

reglementat prin următoarele documente:  

 Legea 1/2011, Legea educaţiei naţionale cu modigicărie si completările ulterioare;  

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţie  

 Ordonanţă de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;  

 Ordinul nr.5132/10/09/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;  

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

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație;  

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;  

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

 ORDIN Nr. 5565 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare 

gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar  

 Raport privind starea şi calitatea învăţământului în anul şcolar 2018-2019  

 



Ţintele strategice pentru dezvoltarea institutionala a Şcolii Gimnaziale Toma Tâmpeanu Galbenu în perioada urmatorilor ani reprezinta 

solutii propuse pentru rezolvarea optima a problemelor prioritare identificate pe baza analizelor SWOT. Pentru clarificarea conceptuala si 

metodica, sunt prezentate în continuare elementele de baza ale problemelor considerate prioritare la aceasta data si tintele strategice asociate. 

Formularea problemelor porneste de la sinteza contextului favorabil (punctele tari si oportunitatile domeniului) si evidentiaza potentialul impact 

al punctelor slabe si amenintarilor asupra ducerii la îndeplinire a misiunii asumate.  

Probleme identificate:  

 Societate si sistem educational în continua schimbare. Motivarea si adaptarea personalului scolii.  

 Formalism în metodele si tehnicile de predare-învatare si evaluare.  

 Coerenta si prioritatile relatiilor de parteneriat si a proiectelor de cooperare.  

 

La nivel strategic, caracterul problemelor care stau la baza formularii tintelor si complexitatea relatiilor dintre domeniile functionale 

determina o abordare prin actiuni complementare în cadrul celor patru optiuni strategice de baza. Astfel, pentru diminuarea sau înlaturarea 

problemelor mentionate, au fost formulate urmatoarele tinte strategice:  

Ţ 1. Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea 

şi dezvoltarea competenţelor acestora  

Ţ 2. Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime aactivităţilor şcolare şi extraşcolare  

Ţ 3. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene  

 

 

 

 



2. DOMENII FUNCȚIONALE  

 

CURRICULUM  

1. Adaptarea curriculum-ului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor şi la cerinţele de pe piaţa muncii din România şi din ţările 

Uniunii Europene;  

2. Utilizarea celor mai performante soft-uri educaţionale în concordanţă cu strategiile didactice stabilite la nivelul comisiilor metodice;  

3. Conceperea ş implicarea unor indicatori obiectivi de apreciere a activităţii didactice a elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic;  

4. Crearea şi utilizarea unei baze de date complexe şi complete în fiecare compartiment de activitate din şcoală;  

5. Perfecţionarea mecanismelor de comunicare cu părinţii şi de implicare a acestora în activităţile educative şcolare şi extraşcolare;  

6. Diversificarea şi perfecţionarea ofertei educaţionale a şcolii menită să crească performanţa şcolară a elevilor.  

RESURSA UMANĂ  

1. Perfecţionarea cadrelor didactice şi a celorlalte categorii de personal pentru promovarea unei didactici moderne, centrată pe dezvoltarea de 

competenţe;  

2. Promovarea şi încurajarea muncii în echipă;  

3. Utilizarea calculatorului în activitatea didactică din şcoală de către toţi şefii de catedre sau responsabili ai comisiilor de lucru;  

4. Participarea la cursuri de iniţiere în managementul calităţii  

5. Cunoaşterea de către toate cadrele didactice a sistemului de evaluare externă;  

6. Implicarea cadrelor didactice în activitatea de formare a adulţilor;  

 

 



RESURSE MATERIALE  

1. Dezvoltarea bazei materiale din fiecare sală de clasă, cu sprijinul Primariei Galbenu;  

2. Participarea la proiecte finanţate din fonduri europene care implică dotări material pentru formare profesională;  

3. Supraveghere video în toate compartimentele;  

4. Înființarea cabinetului de informatică cu calculatoare noi și alte materiale informatice (2 cabinete). 

 

 

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI RELAŢII COMUNITARE  

1. Participarea la programe de finanţare vizând înnoirea dotării tehnice a şcolii şi adaptarea ofertei la cerinţele pieţei muncii  

2. Diversificarea şi extinderea relaţiilor cu parteneri educaţionali locali și  naţionali;  

3. Aplicarea şi promovarea unui sistem de evaluare în colaboraare cu partenerii educaţionali locali;  

4. Utilizarea bazei materiale a Scolii Gimnaziale TOMA TÂMPENU Galbenu pentru activități educative în colaborare cu Consiliul local și 

Primăria Galbenu 

 

 

 

 

 

 

 



Ţ 1. Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin 

formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora 

NR. 

CR

T  

 

OBIECTIVE  

 

ACTIVITATI 

SPECIFICE  

 

TERMEN  

 

RESPONS

.  

 

RESURSE  

MATERIEL

E  

UMANE  

FINANC.  

INDICATOR DE 

REALIZARE  

 

MODALITATI 

DE EVALUARE 

A  

OBIECTIV.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizarea 

activităţii 

didactice din 

şcoală, privind 

învaţarea 

centrată pe elev  

 

-planificare şi 

proiectare didactică ;  

-încurajarea spiritului 

de investigaţie al 

elevilor ;  

-stimularea 

creativităţii prin 

inovaţie didactică ;  

- elaborarea unui 

program  

de pregatire 

suplimentara  

(sub supravegherea  

cadrelor didactice)  

 

 

 

 

permanent  

 

-cadrele 

didactice ;  

 

 

-respons. 

de comisii 

şi de 

catedre ;  

 

 

-respons. 

comisie de 

curriculum 

-documente 

curriculare  

 

-lecţii pe 

suport 

electronic  

 

-documente 

proiective  

-analiza docum. şcolare ;  

 

-desfasurarea a cel putin 

40% din activitatea 

didactica cu ajutorul 

tehnologiilor moderne ;  

 

-cel putin 2 asistenţe la 

lecţii/ cadru diadactic  

 

-gradul de 

participare a 

elevilor la 

activităţi ;  

 

-rezultate ale 

participărilor la 

concursuri şcolare  



 

2 

-director 

adj.  

Monitorizare

a activităţii 

cadrelor 

didactice  
 

-efectuarea unei 

analize obiective la 

nivelul fiecarei 

comisii metodice 

privind parcurgerea 

integrala a programei 

scolare, evaluarea si 

notarea ritmica a 

elevilor, discutarea 

testelor initiale/ 

sumative si a altor 

forme de evaluare 

(demonstratii, 

exercitii, ore 

deschise), initierea si 

aplicarea masurilor 

concrete de 

ameliorare a 

 

 

 

 

 

bilunar  

 

-director 

adj. 

 

 

-respons. 

comisii 

metodice, 

 

 

-toate 

cadrele 

didactice 

 

-metodologii 

MEN 

 

 

 

 

 

ROFUIP 

-cel putin 2 

rapoarte de 

analiza a 

activitatii 

realizate/ sem 

minim 2 

  

-planuri 

remediale/an 

-procese 

verbale 

incheiate in 

cadrul 

comisiilor 

metodice 

- analize 

punctuale la 

nivelul fiecarei 

catedre/comisii 

metodice, 

 

-planuri de 

masuri de 

ameliorare a 

situatiilor 

neconforme.nu 

mărul de 

asistente la 

clasa 



situatiilor 

neconforme  

3 Monitorizare şi 

consiliere 

privind 

utilizarea 

softului 

educaţional în 

lecţii 

-participarea la 

cursuri 

de formare 

utilizarea mijloacelor 

didactice adecvate 

realizării unui 

învăţământ de 

calitate; 

-achiziţionarea de 

softuri educaţionale 

-anual 

 

 

-lunar 

-resp. Com. 

formare 

 

-respons. 

de 

comisii şi 

de catedre ; 

 

-respons. 

comisie de 

curriculum 

-MEN/ ISJ 

Brăila 

 

-CCD Brăila 

 

-documente 

proiective 

-minim 4 

cadre 

didactice 

formate/an 

 

-minim 2 

asistenţe la 

lecţii/ 

profesor 

-atestate de 

formare 

 

-minim 4 ore 

sem/cadru did. 

desfasurate 

in cabinet 

informatica 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Susţinerea de 

lecţii 

demonstrative  

în 

cadrul 

Comisiilor 

metodice, a 

cercurilor 

-utilizarea 

mijloacelor 

didactice adecvate 

realizării unui 

învăţământ de 

calitate; 

-cf.Plan 

managerial 

comisie 

-grafic 

activitati 

-respons. 

de 

comisii; 

-documente 

proiective 

-minim2 

asistenţe la 

clasa/sem 

-raport analiza 

comisie 

metodica/ sem 



 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagogice 

Organizarea şi 

coordonarea 

acţiunilor de 

simulare şi 

desfăşurare a 

evaluărilor 

naţionale 

-accesul fiecarui elev 

la 

biblioteca scolii pt. a 

putea utiliza fondul 

de 

carte existent pt. 

pregatirea curenta. 

program de pregatire 

diferentiata pentru 

elevii 

cu risc de 

corigenta/performant

a 

 

-organizarea 

simularii 

evaluarii nationale 

-grafic 

pregatire 

perform. 

/recuperare 

-planificari 

activitati la 

nivelul 

comisiei 

conform 

solicitarilo

r 

ISJ Brăila 

si a 

deciziilor 

interne 

 

-director 

-director 

adj. 

 

-cadre 

didactice 

 

-șefi 

comisii  

metodice 

-metodologii 

MEN 

 

 

-ISJ Brăila 

 

 

-ROFUIP/ROI 

-minim 80% 

elevilor care 

promoveaza 

evaluarea 

nationala 

-peste 60% 

dintre elevi 

care 

inregistreaza 

performante 

-organizarea a 

minim 2 

simulari 

judetene/locale 

a evaluarii nat 

-aplicarea si 

respectarea 

prevederilor 

legale cu 

privire la 

evaluarea si 

notarea 

elevilor. 

-raport analiza 

comisie 

metodica/ sem 

-situatii 

statistice/transe 

de medii si 

promovabilitate 

6 Valorificarea 

experienţei 

didactice prin 

-efectuarea unei 

analize 

 

 

resp.comisi

i 

metodice   

-metodologii 

MEN 

 

- raport de 

analiza a activitatii 

realizate/sem 

-documente de 

analiza punctuala 

la 



participarea la 

examenele 

naţionale şi la 

concursuri 

școlare 

obiective la nivelul 

fiecarei comisii 

metodice privind 

parcurgerea integrala 

a 

programei scolare, 

initierea si aplicarea 

masurilor concrete de 

ameliorare a 

situatiilor 

neconforme 

-

permanent 

 

-toate 

cadrele 

didactice 

 

-documente 

proiective 

-minim 2 

planuri de 

masuri 

realizate si 

aplicate 

nivelul fiecarei 

comisii 

metodice, 

 

 

Ţ 2. Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolar 

 

NR. 

CR

T 

OBIECTIVE ACTIVITATI 

SPECIFICE 

TERMEN RESPONS

. 

RESURSE INDICATOR 

DE 

REALIZARE 

MODALITATI 

DE EVALUARE 

A 

OBIECTIVELO

R 

1 Iniţierea de 

proiecte 

-stimularea implicarii 

si a creativităţii prin 

inovaţie didactică ; 

 

-semestrial 

 

-director 

-director 

adjunct 

-ROFUIP 

 

-legislația 

-minim 2 

activitati 

extracurricula 

-planificarile la 

orele de 

dirigentie, 



educaţionale cu 

instituţiile 

care 

monitorizează 

respectarea 

drepturilor 

copilului 

-planificarea 

activitatilor 

extracurriculare si 

extrascolare la 

fiecare 

disciplina de 

studiu/catedra, 

precum 

si la nivelul claselor. 

 -cadrele 

didactice ; 

 

-respons. 

de comisii 

respons. 

comisie 

activ 

extrasc. 

 

 

specifică 

în vigoare 

 

-ROI 

 

-documente 

proiective 

re si 

extrascolare 

/clasa/sem 

-peste 80% 

elevi 

participanti la 

activitatile 

extracurriculare si 

extrascolare, 

-peste 60% 

profesori 

implicati in 

activitatile 

extracurricula 

re si 

extrascolare 

-minim 10 

parteneriate 

cu institutii 

abilitate / an 

-programul 

activitatilor 

extrascolare si 

extracurriculare 

la nivelul scolii 

si la nivelul 

fiecarei clase,  

-programul 

activitatilor 

educative la 

nivelul scolii si la 

nivelul fiecarei 

clase. 

-parteneriate 

educationale 

2 Dezvoltarea 

serviciilor 

educaţionale de 

consiliere şi 

orientare 

şcolară pentru 

elevi şi 

părinţi 

-planificarea 

activitatii 

Consiliului Elevilor 

si 

elaborarea 

Regulamentului 

Consiliului Elevilor 

cf. 

-pe tot 

parcursul 

anului 

scolar cf. 

planificarii 

comisiei 

dirigintilor 

-respons. 

educativ 

 

-director 

adj. 

-metodolog 

ii MEN 

 

-ROFUIP 

 

-legislația 

in vigoare 

-minim 2 

activitati de 

consiliere pt. 

cariera/ 

clasa/sem 

 

-peste 70% 

elevi 

- graficul 

activitatilor 

Consiliului 

Elevilor, 

-procesele 

verbale ale 

sedintelor/lector 

atelor cu 



ROFUIP si 

metodologiei MEN. 

-aplicarea 

prevederilor ROFUIP 

si 

ROI in solutionarea 

abaterilor 

disciplinare 

ale elvilor. 

-programarea si 

organizarea 

lectoratelor 

si a sedintelor cu 

parintiila nivelul 

scolii si 

la nivelul claselor. 

consiliati 

 

parintii, 

-acordul cadru de 

parteneriat pt. 

educatie intre 

scoala-parinti-

elevi 

-numărul 

de 

activitati de 

consiliere 

3 Cunoaşterea 

factorilor de 

risc şi a 

consecinţelor 

actelor de 

delincvenţă 

juvenilă; 

-dezvoltarea de 

parteneriate cu 

institutii abilitate 

-elaborarea si 

implementarea de 

proiecte pe 

problematica 

nonviolentei si a 

dezvoltarii unei scoli 

prietenoase, 

tolerante, 

deschise. 

 

-semestrial 

-consiliul 

pt. 

curriculum 

 

-consilierul 

educativ 

-documente 

proiective 

-nr. de 

proiecte 

realizate, 

-nr. 

elevilor 

participanti, 

-nr. 

profesorilor 

implicati 

-calitatea 

lecţiilor ; 

-răspunsurile din 

chestionarele de 

satisfacţie 

aplicate în acest 

an şcolar. 



4 Extinderea 

reţelei de 

supraveghere 

video a 

locurilor cu 

potenţial de risc 

-utilizarea 

mijloacelor 

de supraveghere cu 

acordul parintilor 

-

permanent 

-director 

-contabil 

-buget 

scoala 

-asigurarea 

unei 

tehnologii 

adecvate 

-diminuarea 

factorilor de risc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţ 3. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene 

 

NR. 

CR

T 

OBIECTIVE ACTIVITATI 

SPECIFICE 

TERMEN RESPONS

. 

RESURSE INDICATOR DE 

REALIZARE 

MODALITATI 

DE EVALUARE 

A 

OBIECTIVELO

R 

1 Stimularea 

elevilor şi 

cadrelor 

didactice în 

vederea 

-implementarea unui 

model modern cu 

privire la fluxurile de 

comunicare in 

interiorul si in afara 

permanent -director 

 

-director 

adjunct 

 

-legislația 

specifică în 

vigoare 

 

-contract Conectarea la 

internet/ fiecare unit. sc 

 

-pagina www.scoala-

galbenu.ro 

-posta electronica 

 

-site scoala 

 

http://www.scoala-galbenu.ro/
http://www.scoala-galbenu.ro/


comunicării 

prin 

intermediul 

internetului 

(email, alte 

aplicatii, 

forumuri de 

discuţii) în 

cadrul unor 

proiecte 

educaţionale 

scolii,. 

-perfectionarea 

sistemului de 

comunicare cu 

exteriorul 

-ameliorarea 

conectarii 

la Internet. 

-contabil 

 

-respons. 

imaginea 

scolii 

-cabinetul de 

informatică 

 

-pagina facebook Scoala  

Toma Tâmpeanu Galbenu 

-mail scoala- 

scoalagalbenu@gmail.co

m  

-platforma 

educationala 

2 Informarea 

cadrelor 

diactice şi a 

elevilor în 

lagătură cu 

posibilitatea 

desfăşurării 

unor proiecte 

de parteneriat 

strategic sau de 

mobilitate a 

cadrelor 

didactice şi a 

elevilor, cu 

aplicabilitate în 

activităţile 

curriculare 

-contactarea 

reprezentantilor 

institutiilor cu rol in 

derularea proiectelor 

de parteneriat; 

-participare la cursuri 

de formare CCD 

Brăila sau alți 

furnizori 

-elaborarea de 

proiecte europene  

permanent -director 

 

-dr. adjunct 

 

-resp. cu 

programe 

scolare 

europene 

-consilier 

educativ 

 

-resp. Com. 

formare 

-legislația 

specifică în 

vigoare 

Minim 1 parteneriat 

european/an 

Minim 6 parteneriate 

nationale/sem 

Minim 20 mobilitati 

elevi/an 

Minim 8 mobilitati/ cadre 

diactice 

Rapoartele de 

monitorizare si 

evaluare a 

programelor, 

Rapoartele de 

diseminare 

mailto:scoalagalbenu@gmail.com
mailto:scoalagalbenu@gmail.com


3 Sprijinirea 

financiară a 

activităţilor de 

promovare a 

imaginii şcolii 

-transmiterea 

permanenta de 

comunicate către 

mass-media locală in 

scopul anuntarii si 

popularizarii 

evenimentelor si a 

proiectelor deosebite 

desfasurate si 

implementate de/in 

institutia scolară 

permanent -director 

 

-director 

adj. 

 

 

-resp. 

imaginea 

scolii 

-legislația 

specifică în 

vigoare 

-minim 2 contracte de 

sponsorizare/an 

-documentele 

contabile 

 

-dontractele de 

sponsorizare 

4 Iniţierea unor 

proiecte de 

colaborare cu 

diferite ONG:-

uri, firme 

-valorificarea ofertei 

educationale a ONG-

urilor, materializata 

in participarea scolii 

la programe 

educationale realizate 

in parteneriat 

semestrial -director 

-director 

adj. 

-consilier 

educativ, 

-dirigintii, 

-cadrele 

didactice 

-metodologii 

MEN 

-ROFUIP 

-legislația 

specifică în 

vigoare 

-minim 2 proiecte de 

colaborare cu ONG:-uri, 

firme/ an 

-rapoartele de 

monitorizare si 

evaluare a 

programelor 

-rapoartele de 

diseminare, 

-rapoartele 

intermediare/ 

finale, 

-rapoartele 

financiare 

 

Director,             Director adjunct,  

Prof. Jercan Mihaela Corina          Prof. Toader Ramona Rorica 

 



 

 

 

 


