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Argument 
 

Proiectul de dezvoltare instituţională a Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş (denumit PDI în 

continuare) este conceput pe o perioadă de patru ani, 2017 - 2021, are caracter anticipativ şi valoare 

strategică şi se bazează pe principiile proiectării unui demers educaţional de calitate. 

Proiectul construieşte activitatea organizaţiei şi are în vedere cele două componente structurale: 

componenta strategică şi componenta operaţională. 

Pentru a asigura calitatea educaţiei, PDI va ţine cont de următoarele:  

 stabilirea şi consolidarea unui set de valori reale, coerente, europene;  

 consolidarea statutului social al cadrelor didactice prin activităţi de dezvoltare personală şi 

profesională;  

 centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi fidelizarea cadrelor 

didactice cu rezultate academice deosebite; 

 formarea unei culturi organizaţionale; 

 stabilirea de parteneriate și schimburi culturale și derularea de programe extracurriculare în 

vederea dobândirii de competențe necesare integrării absolvenţilor în învățământul superior și 

pe piața muncii;  

 asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea procesului instructive-educativ și 

gestionarea eficientă acesteia. 

Documentul poate fi perfectat, actualizat, iar parteneriatele interinstituţionale reprezintă fundamentul 

acţiunilor ce conduc la dezvoltarea durabilă a părţilor implicate. 
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I. Diagnoza 

Prezentarea generală a instituţiei 

Centrul Județean de Excelenţă Timiş este o unitate de învăţământ cu personalitate juridică 

înfiinţată prin OMEN nr. 4809/22.10.2014, funcţionează în condiţiile Legii Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Metodologiei de organizare şi funcţionare a 

centrelor de excelenţă, aprobată de către Ministrul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, prin OMECTS 

nr. 5577/07.10.2011, Hotararea Consiliului Local 81/01.03.2016 privind aprobarea încheierii 

protocolului de colaborare între Municipiul Timişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş referitor 

la finanţarea din bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 pentru susţinerea activităţii 

Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş,  precum şi în baza Regulamentului de Organizare şi de 

Funcţionare al CJEXTM, fişa entităţii publice, CIF: 35201236. 

Data înfiinţarii: 05.11.2015. 

Sediul juridic: Str. Ghirlandei nr. 4, cod 300231,  tel. 0736632481, site: www.cjextm.ro 

Sediul administrativ:  Str. Cornelia Sălceanu  nr 11, cod 300561, tel. 0736632481 

Locaţii de desfăşurare a activităţii:  

1.  Limba si literatura română 
Colegiul Naţional Bănăţean, 

Colegiul Naţional C.D. Loga 

2.  Matematică Liceul Teoretic Grigore Moisil 

3.  Fizică 
Colegiul Naţional C.D. Loga, 

UVT 

4.  Informatică 
Liceul Teoretic J. L. Calderon, 

Liceul Teoretic Grigore Moisil 

5.  Lb. Franceză Liceul Teoretic J. L. Calderon 

6.  Lb. Engleză Liceul Teoretic Grigore Moisil 

7.  Geografie 
Colegiul Naţional C.D. Loga, 

Şcoala Gimnaziala nr. 2 

8.  Istorie Colegiul Naţional Bănăţean 

9.  Biologie 
Colegiul Naţional Bănăţean, 

Şcoala Gimnaziala nr. 30 

10.  Religie 
Colegiul Naţional Bănăţean 

Liceul Catolic Gherhardium 

11.  Socio-umane Liceul Teoretic N. Lenau 

12.  Arte 
Colegiul National I. Vidu, Liceul de Arte, 

Sala de sport a Col.Tehnic de Vest. 

 

 În primul an de funcţionare, CJEXTM a angajat 45 de persoane pe 8,66 norme didactice şi 

2,75 norme did-aux + nedidactic. 

Au fost selectaţi 344 elevi, (840 de elevi înscrişi). S-au format 32 de grupe, pe 12 discipline.  
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Cadre: 

Denumirea postului 
Personal aprobat pentru anul școlar 

2015-2016: 

Personal angajat 

la 21.12.2016 

Director 1 1 

Profesori 27 (norme) 38 profesori = 7,66 norme 

Psiholog 1 ½ 

Laborant 1 ½ 

Contabil (adm financiar) 1 ½ 

Informatician 1 ¼ 

Secretar 1 ½ 

Ingrijitor 2 ½ 

Total: 

35 posturi 

28 norme didactice 

7 norme did-aux+nedid 

8,66 norme didactice 

2,75 norme did-aux + 

nedidactic 

Elevi: 

Nr Disciplina de studiu Grupe Efective elevi Nume și prenume profesor 

1 
Limba si literatura 

română 

Gimnaziu 16 SPINEANU CLAUDIA 

Gimnaziu 13 OANCEA CARMEN 

2 Matematică 
Gimnaziu 15 BLAJOVAN ZENO 

Gimnaziu 17 DUMESCU DAN CIPRIAN 

3 Fizică 
Liceu 9 PATRICIU MINERVA, BOJIN SORIN 

Mixtă 9 UDRESCU VALENTINA 

4 Informatică 
Gimnaziu 12 BURCEA RADU 

Liceu 13 RUȘEȚ OVIDIU 

5 Limba franceză 

Gimnaziu 11 CATONA CECILIA, POPA DANIELA 

Gimnaziu 18 FRUJIN MIRELA 

Liceu 11 IOBB LAURA 

6 Limba engleză Gimnaziu 16 ENAȘEL LILIANA 

7 Geografie 
Gimnaziu 18 BOERU ADINA, PETRICI SPOMENCA 

Mixtă 11 ANCUȚA COSMIN, BUNOIU LILIANA 

8 Istorie 
Liceu 13 FARCAS TAMARA 

Liceu 9 FILIP MIHAI 

9 Biologie 
Gimnaziu 11 RUSU CRINA 

Liceu 8 BEICU RODICA 

10 Religie  

G+L, mixtă 15 ILIESCU MARIA, BURMAN GABRIELA 

G 15 PÎRVU CRINUȚA 

 L 15 PERIAN SIMONA 

Liceu 15 KOCSIS ZOLTAN-IOSIF 

11 Socio- Umane Liceu 10 AVRAMUȚ ANGELA 

12 Arte 

Pian 5 + 3 BODO MARIA, PÂRVĂNESCU LUCIA 

Coregrafie 7 COJOCARU CARMEN 

Vioara 2 + 3 CLEȘIU MARIA, DAN MARIA CRISTINA 

Arte plastic 8 ADAM ANA-MIHAELA 

Percuție 4 JUMUGĂ-CUIBARIU ALINA 

Artă Drama 8 PUIA DANA-MIRELA 

Trompetă 4 OBERSTERESCU-HASIAN ILIE 

  TOTAL    344 37 
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Istoric 

 Centrul de excelenţă la matematică a fost  prima formă organizată în care cei mai buni elevi din judeţ 

au primit o pregătire suplimentară, faţă de programa şcolară. S-a înfiinţat cu cel puţin 15 ani în urmă şi 

a funcţionat în fiecare an şcolar, de prin octombrie, până în aprilie. Activităţile se încheiau după 

olimpiada de matematică - etapa naţională. Au fost implicaţi în jur de 40 de profesori de matematică, 

care lucrau după o planificare bine stabilită, sâmbătă de sâmbătă, în regim de voluntariat. S-au ţinut 

lecţii pentru elevii claselor de gimnaziu V - VIII, pentru elevii claselor de liceu, profil mate-info IX - 

XII, iar în ultimii 7-8 ani, ni s-au alăturat şi elevii claselor de liceu, profil tehnologic IX - XII. De-a 

lungul timpului, lecţiile s-au ţinut în diverse şcoli, dar în ultima perioadă locaţia pentru matematică s-a 

stabilizat la Liceul Teoretic “Grigore Moisil”. 

Cu timpul, sporadic, s-au înfiinţat centre de excelenţă şi la alte materii, în diverse locaţii din oraş. 

Toate au funcţionat pe bază de voluntariat. Chiar profesori au avut iniţiativa de-a ţine propriul centru, 

înţelegând prin aceasta, pregătire suplimentară pentru olimpiadă. 

Şcoli gimnaziale, cu zecile, şi-au înfiinţat propriul centru de excelenţă la matematică pentru clasa a 

IV-a. Părinţii sunt dezorientaţi, îşi duc copiii la mai multe centre de excelenţă în acelaşi timp din oraş. 

E o modă, ca propriul copil să meargă la centrul de excelenţă. 

Dar, un Centru de Excelenţă înfiinţat după normele metodologice, e mai mult decât o modă. Elevul 

acceptat să frecventeze cursurile, este testat de psihologul centrului, care constată că elevul are înclinaţii 

spre materia aleasă, are puterea psihică de-a lucra mult şi intensiv, suplimentar. 

Termenul “gifted education” îşi face intrarea în limbajul cotidian a românilor. Toţi părinţii tineri, 

dintr-un mediu intelectual mai înalt îşi doresc un “gifted child” (copil supradotat). 

Gifted education reprezintă o uriaşă reţea şcolară la nivel mondial caracterizată prin promovarea 

celor mai bune curricule, profesori şi celor mai bune practici naţionale şi internaţionale de dezvoltare a 

abilităţilor, aptitudinilor, talentului şi potenţialului natural al copiilor printr-o educaţie de înaltă calitate, 

bazată pe adaptarea stilurilor de predare şi curricula la nevoile şi personalitatea copilului; printr-o 

curriculă îmbogăţită, mentorat, tutoring, accelerare (enrichment, mentoring, tutoring, acceleration) – un 

sistem de învăţământ care a produs extraordinare rezultate şi performanţe acolo unde a fost adoptat, în 

ţările cu o economie avansată.  

Copiii supradotați nu constituie un grup populațional omogen. Nu se poate vorbi de un profil 

psihologic unic.Totuși, supradotații constituie un grup aparte, care se diferențiază prin caracteristicile 

de personalitate, stil de învățare, mod de interacționare cu semenii etc. Ei trebuie considerați persoane 

cu nevoi speciale, tocmai pentru că sunt speciali. Acești copii necesită programe și/sau servicii 

educative superioare celor care se găsesc, de regulă, în programa școlară, în vederea realizǎrii 

contribuției lor fațǎ de sine și fațǎ de societate. Este posibil ca acești copii capabili de realizări înalte să 

nu-și fi demonstrat încă potențialul printr-un randament înalt, de aceea este foarte importantǎ 

identificarea lor de cǎtre persoane calificate profesional. 

 

CJEXTM va prelua ideile bune din experienţa celor ce practică “gifted education” şi le va 

implementa în activităţile cu elevii.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Societate
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Starea actuală 

Reprezentativitatea în cadrul sistemului educaţional 

 CJEXTM este o instituţie care continuă tradiţia învăţământului preuniversitar de calitate din 

judeţul Timiş. 

 CJEXTM este o instituţie cu performanţe naţionale şi internaţionale, afându-se în plină 

expansiune. 

Structura organizaţională 

 Unitate cu personalitate juridică înfiinţată prin OMEN nr. 4809/22.10.2014 

 Activitatea are la bază organigrama instituţiei, în concordanţă cu Metodologiei de organizare şi 

funcţionare a centrelor de excelenţă, aprobată de către Ministrul Educaţiei, Tineretului şi 

Sportului, prin OMECTS nr. 5577/07.10.2011 

 Deciziile se iau în Consiliul de Administraţie. 

 

 

  

DIRECTOR

CJEXTM

ISJ TM

PMT

PARTENERI

Cadre

didactice

personal 
didactic-auxiliar

personal 
nedidactic

CA

CJEXTM
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Elemente de cultură organizaţională 

 

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

cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, 

libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare.   

 Conducerea şcolii îşi propune să elaboreze Regulamentul de ordine interioară care să cuprindă 

norme privind atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice. 

În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare,  la CJEXTM este un climat deschis, caracterizat prin 

dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei, este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, 

relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

 Directorul este deschis şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa 

acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict 

birocratic. 

 Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. 

Simboluri 

   Logo:                        Roll-up:  

 

 

 

 

Firma instituţiei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Site-ul instituţiei:  www.cjextm.ro 

  Email-ul instituţiei: cjex.tm@gmail.com 

 

 

 

http://www.cjextm.ro/
mailto:cjex.tm@gmail.com
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Evenimente/ceremonii 

 

 CJEXTM îşi propune să premieze elevii cu rezultate excepţionale, la sfârşitul anului şcolar, în 

cadrul unei ceremonii. 

 La finele primului an de activitate, CJEXTM a avut 67 elevi distinşi la olimpiade, etapa naţională, 

sau concursuri de prestigiu, etape naţionalale/internaţionale, (25 au avut premiul I). 

 FESTIVITATEA DE PREMIERE LA CJEXTM se doreşte a fi o tradiţie. 

 

 Pe măsura obţinerii unei finanţări mai bune, CJEXTM propune organizarea unei tabere de 

pregătire pentru olimpiadă. Această tabără ar putea avea loc în vacanţa intersemestrială şi cuprinde mai 

multe discipline. Pe lângă pregătirea intensivă zilnică pt olimpiadă, se pot organiza activităţi plăcute de 

teeam building, jocuri, excursii, activităţi distractive, foc de tabără. 

 TABĂRA PRO OLIMPIADA LA CJEXTM ar putea deveni în timp un eveniment dorit şi 

aşteptat, atât de elevi, cît şi de profesori. 

 

 

Elemente de patrimoniu cultural-istoric 

 

 Locul de desfăşurare a activităţilor centrului sunt cele mai prestigioase licee/colegii din Timişoara. 

 Liceul teoretic “Grigore Moisil” este cunoscut în oraş ca cea mai bună şcoală de matematică, 

cel mai vechi loc unde s-a ţinut Centru de Excelenţă. Deci, este de la sine înţeles că matematica 

se va ţine la “Moisil”. 

 Colegiul Naţional Bănăţean a fost dintodeauna un puternic centru a ştiinţelor umaniste. 

Excelenţa la literatură, la istorie se va identifica cu CNB. 

 Liceul teoretic “J. L. Calderon” - o clădire istorică, recent renovată, şi-a deschis porţile spre a 

fi gazdă a sediului administrativ al CJEXTM. Dar totodată, liceul este un puternic centru pentru 

limbile moderne. Având o sală festivă generoasă, Calderon se oferă să găzduiască evenimentele 

culturale care se vor organiza prin centrul de excelenţă. 
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Diagnoza mediului extern (PEST) 

 

P. Analiza contextului politic 

 Ministerul Educației va continua politica activă legată de inițiativele din domeniul educației la nivel 

European. Strategia de guvernare în educaţie vizează îndeplinirea mai multor obiective: 

 Creşterea performanţei sistemului românesc de învăţământ; 

 Asigurarea politicilor de echitate socială; 

 Asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, intelectuală şi 

profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii; 

 Deschiderea sistemului de educaţie, formare profesională şi cercetare către societate, către 

mediul social, economic şi cultural; 

 Întărirea gradului de coeziune socială şi creşterea participării cetăţenilor la programele de 

dezvoltare economică şi socială prin promovarea cetăţeniei active; 

 Stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de 

educaţie şi de formare profesională; 

 Construirea societăţii cunoaşterii prin transformarea educaţiei în vector de dezvoltare socio-

economică; 

 Asigurarea competitivităţii la nivel european şi internaţional; 

 Permanentizarea colaborării cu diaspora ştiinţifică românească; 

 Stimularea creativităţii, inovării şi transferului tehnologic; 

 Depolitizarea sistemului şi promovarea profesioniştilor în managementul educaţional; 

 Integrarea tinerilor pe piaţa muncii prin dezvoltarea de politici care să asigure un nivel ridicat 

de creştere şi de ocupare durabilă a forţei de muncă, bazate pe cunoaştere; 

 Creşterea vizibilităţii internaţionale a României prin rezultatele obţinute în educaţie; 

 Coordonarea politicilor din sectorul educaţiei cu politicile şi iniţiativele altor sectoare, în 

vederea atingerii obiectivelor mai sus menţionate; 

 Creşterea resurselor financiare alocate educaţiei, inclusiv prin atragerea unor surse de finanţare 

private; 

[Sursa: http://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe] 

Contextul politic actual, cadrul legislativ, specific învăţământului, preconizează 

descentralizarea şi autonomia sistemului de  învăţământ. Planul strategic al Ministerului Educaţiei 

Nationale cu priorităţile: descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea continuă, ofertă 

educaţională flexibilă, accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, standarde europene  încurajează 

funcţionarea centrelor judeţene de excelenţă. 

 

E. Analiza contextului economic 

Prezentul proiect de dezvoltare instituţională trebuie să se integreze în cadrul reformei 

învăţământului preuniversitar, prioritară fiind refacerea legăturilor fireşti dintre şcoală şi comunitate 

având în vedere că „produsele educaţionale” vor deveni actori activi şi pe scena comunităţii locale, 

capabili să acţioneze responsabil şi competent pentru binele personal şi pentru binele comunităţii. 

Tendinţa de globalizare şi internaţionalizare a educaţiei, are ca efect certificarea calităţii 

produselor nu prin volumul de muncă, ci prin inteligenţa încorporată în produs. O consecinţă a acestui 

fapt va fi libera circulaţie a valorilor, a elevilor, a cadrelor didactice, a tuturor celor care se vor impune 

pe piaţa calităţii. 

http://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe
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Timisoara se confrunta cu un deficit foarte mare de forţa de munca, iar industriile software si 

automotive au cel mai mare deficit de angajati.   

Conform statisticelor EURES, dintre cele mai căutate profesii din Europa sunt: medic, surori 

medicale, laborante (profesii ce necesită studii supeioare). 

 Angajatorii caută tot mai mult persoane cu o pregătire teoretică foarte bună, dar şi cu competenţe 

lingvistice, aptitudini de comunicare transculturale, persoane familiarizate cu contexte culturale 

diferite, flexibile şi au capacitatea de a se adapta la situaţii de viaţă noi şi de a aborda în mod constructiv 

punctele de vedere diferite. 

În contextul economic actual, CJEXTM are resurse bugetare din fordurile PMT, în urma aprobării 

bugetului în Consiliul Local Timişoara. Resursele extrabugetare sunt limitate. 

 Având în vedere acestea, se impune ca CJEXTM să încheie parteneriate cu mediul privat, să 

încurajeze elevii să acumuleze experienţe profesionale, să dezvolte proiecte care aduc o plusvaloare în 

pregătirea lor pentru viaţă. 

   

S. Analiza contextului social 

 Elevii din CJEXTM provin, deopotrivă din familii cu stare materială şi socială foarte bună, bună sau 

medie. Au o pondere relativ scăzută elevii proveniţi din familii cu stare materială precară. (5 - 10%).  

Majoritate elevilor provin din mediul urban, (peste 80%) iar restul provin din mediul rural şi din 

celelalte oraşe ale judeţului. 

În judeţul Timiş, şomajul este relativ redus. Conform site-ului numbeo.com, care a făcut un studiu a 

nivelului de trai,  luând în calcul mai mulţi factori precum siguranţa, preţurile în funcţie de venituri, 

puterea de cumpărare a locuitorilor, sistemul de sănătate şi timpul petrecut în trafic, a clasat Timişoara 

pe locul 20 într-un top al oraşelor europene. 

 Având condiţii sociale bune, deschidere spre vest, elevii CJEXTM sunt motivaţi pentru studiu şi 

pentru pregătirea de excelenţă. Elevii doresc să aibe cele mai bune condiţii, cele mai bune dotări pentru 

desfăşurarea activităţilor.  

 

T. Analiza contextului tehnologic 

CJEXTM îşi desfăşoară activitatea în zece locaţii diferite din oraş. Generalizarea accesului la 

internet, facilitează depăşirea graniţelor locale şi contribuie la o comunicare eficientă, la o informare 

rapidă. 

Posibilităţile locale de sprijin pentru dotări cu tehnologii maxime sunt încă reduse. Momentan se 

folosesc tehnologiile puse la dispoziţie de şcolile gazdă. 
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Diagnoza mediului intern  -  ANALIZA  SWOT  

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

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

- oferta curriculară 

- resurse umane 

- resursele materiale şi financiare 

- relaţiile cu comunitatea 

 

Oferta curriculară 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- pentru fiecare nivel de şcolarizare, 

şcoala dispune de întregul material 

curricular : planuri de învăţământ şi 

programe şcolare; programele 

olimpiadelor şcolare; programe şcolare 

alternative. 

- participarea tuturor elevilor la 

competiţiile şcolare de specialitate. 

- dpv managerial – oferta şcolii nu 

satisface nevoile tuturor elevilor 

- dpv al resurselor umane – insuficienta 

diversitate a abilităţilor cadrelor 

didactice în raport cu solicitările 

(părinţilor şi copiilor) beneficiarilor 

- dpv a resurselor materiale: inexistenţa 

unor auxiliare didactice specifice 

elevilor supradotaţi 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- identificarea oportunităţilor de formare 

a cadrelor didactice; 

- posibilitatea adecvării programei la 

personalitatea elevului, permite 

valorificarea abilităţilor individuale; 

- flexibilitatea curriculei contribuie la 

dezvoltarea unei motivaţii intrinseci 

pentru învăţare. 

- nivelul ridicat de cerinţe la anumite 

discipline la etapa naţională descurajează 

elevii (fizică, chimie, biologie şi 

matematică); 

- inexistenţa unei strategii naţionale care 

să vizeze competenţele din programele 

elaborate de CJEX; 

- supraîncărcarea curriculelor şcolare nu 

permite elevilor să aloce suficient timp 

studiului de excelenţă. 

 

 

 

Resurse umane 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- personal didactic cu o excepţională 

pregătire ştiinţifică, profesională; 

- psihologul şcolii este licenţiat în lucrul 

cu elevii supradotaţi; 

- cadre didactice cu abilităţi în domeniul 

IT şi preocupaţi pentru predarea lecţiilor 

asistată pe calculator; 

- marea majoritate a cadrelor sunt 

preocupate de viaţa CJEXTM, se implică 

voluntar în activităţi extracurriculare. 

- lipsa unei experienţe de lucru cu elevii 

supradotaţi şi tratarea lor cu o atenţie 

deosebită; 

- existenţa unor cadre neimplicate în viaţa 

centrului. 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- ofertă diversificată de cursuri de 

perfecţionare 

- existenţa ofertei de formare din fonduri 

europene 

- interesul părinţilor pentru o pregătire de 

calitate. 

- neimplicarea unor cadre didactice 

valoroase din judeţ; 

- fluctuaţia cadrelor didactice; 

- există riscul micşorării numărului de 

cereri de înscriere în instituţie 

 

Resursele materiale şi financiare 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- spaţiile şcolare modernizate oferă 

condiţii de igienă şi protecţie personală 

corespunzătoare; 

- permisiunea de a folosi dotările şcolilor 

gazdă, utilizarea laboratoarelor UVT 

 

- lipsa spaţiilor proprii ale CJEXTM 

- lipsa unor mijloace fixe (copiatoare) în 

punctele de lucru; 

- spaţii dotate necorescunzător cu nevoile 

reale ale elevilor supradotaţi; 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- existenţa posibilităţii de a apela la 

sponsori pentru premierea elevilor, 

pentru achiziţionarea unor mijloace fixe; 

- posibilitatea organizării taberelor de 

pregătire. 

- nealocarea de fonduri pt finanţarea 

CJEXTM din bugetul PMT; 

- desfinţarea CJEXTM 

- slaba renumerare a profesorilor 

determină abandonarea lucrului pt 

performanţă 

 

Relaţiile cu comunitatea 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- existenţa protocoalelor de colaborare cu 

UVT, instituţii culturale, Clubul Rotary; 

- vizibilitatea centrului prin mass-media; 

- dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-

părinţi se realizeazat prin intermediul 

festivităţii de premiere. 

- nu toate instituţiile exprimă interes pt 

colaborare; 

- nu există legături de parteneriat cu 

O.N.G.-uri 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii de a veni în sprijinul şcolii 

(Primărie, ONG, Biserică, Poliţie, 

instituţii culturale) 

- posibilitatea dezvoltării unor noi 

parteneriate cu centre de excelenţă din 

ţară sau străinătate în vederea schimbului 

de experienţă. 

- organizarea defectuoasă a activităţilor de 

parteneriat poate conduce la diminuarea sau 

chiar inversarea efectelor scontate; 

- timpul limitat al părinţilor poate conduce la 

slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolară; 

- instabilitate la nivel social şi economic a 

instituţiilor potenţial partenere; 

- slaba informare privind specificul şi 

inadecvarea activităţilor propuse de către 

instituţiile partenere. 
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II. Strategia  
 

Viziunea 

CJEXTM să devină un centru educaţional de elită, un nucleu cultural emergent, 

capabil să formeze cetăţeni europeni de prim rang. 

 

Valori şi principii promovate 

- Integritate morală si  profesională 

- Respect şi toleranţă 

- Onestitate şi corectitudine intelectuală 

- Imparţialitate, independenţă , obiectivitate 

- Respectarea cadrului legislativ 

- Autoexigenţă în exercitarea profesiei 

- Interes , responsabilitate şi perseverenţă pentru formarea profesioală 

- Implicare în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului centrului 

- Responsabilitate morală, socială şi profesională 

- Respingerea atitudinilor  xenofobe, antisociale şi antidemocratice. 

Misiunea 

Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim; punem 

accentul pe dezvolatrea valorilor promovate prin filozofia educațională a școlilor elitiste de performanţă 

și pe competențele cheie care îi permit inserția socială și învățarea pe tot parcursul vieții. 

Concret misiunea CJEXTM este: 

- Să creăm un cadru şi o cultură organizaţională în care atât elevii cât şi profesorii să se 

simtă împliniţi profesional; 

- Să creăm un mediu armonios pentru dezvoltarea inteligenţelor multiple, a creativităţii 

umane şi a realizării personale 

- Să realizăm programe educaţionale cu coeficienţi de calitate înaltă în paralel cu 

dezvoltarea armonioasă a componentelor personalităţii elevilor care urmează acest 

program de educaţie; 

- Să educăm elevii supradotaţi pentru folosirea potenţialului lor creativ în slujba dezvoltării 

lor interioare şi a unui mediu echilibrat de viaţă; 

- Să asigurăm elevilor un nivel intelectual moral şi civic universal. 

Obiectiv:   

Centrul de excelenţă elaborează şi aplică strategii şi politici pentru selecţia, pregătirea, 

susţinerea, motivarea copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte, precum şi pentru 

selecţia şi motivarea cadrelor didactice pentru desfăşurarea activităţilor de înaltă performanţă. 
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Ţintele strategice 

1. Reunirea unor resurse umane de mare valoare : identificarea şi atragerea tinerilor capabili de 

performanţe înalte, dar şi încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi 

metodică, interesat de performanţa academică. 

2. Creşterea calităţii activităţilor didactico-ştiiţifice, având la bază curriculum adecvat şi atractiv, 

dar şi un climat propice dezvoltării intelectuale. 

3. Promovarea imaginii centrului prin implicarea în proiecte cu rezonanţă în comunitatea locală, 

prin popularizarea rezultatelor  elevilor şi prin realizarea unor simboluri specifice CJEXTM. 

 

Opţiunile strategice 

Domenii strategice Programe de dezvoltare 
Ţinta 

strategică 

Dezvoltarea 

curriculară 

1. Dezvoltarea unor programe şcolare adaptate nevoilor 

copiilor supradotaţi şi resurselor CJEXTM 

2. Dezvoltarea utilizării sistemului informaţional în 

activitatea instructiv-educativă 

1,2 

Dezvoltarea resurselor 

umane 
3. Programe de formare şi dezvoltare profesională 1,2 

Dezvoltarea resurselor 

materiale 

4. Programul de dotare cu obiecte de inventar şi 

mijloace de învăţământ performante pentru toate 

disciplinele şi toate spaţiile şcolare 
2 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

5. Programe educative extraşcolare 

6. Programe educative interinstituţionale 2,3 

 

Rezultate aşteptate 

Rezultatele aşteptate vizează, la modul general, următoarele: 

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

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

profesionale a elevilor. 

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

şi socială, la nivelul standardelor europene. 

 creşterea considerabilă a numărului de parteneriate locale, naţionale şi europene 

 creşterea prestigiului unităţii şcolare prin promovarea imaginii în toate domeniile precizate. 

 

Pe termen scurt 

 Stimularea elevilor şi profesorilor cu rezultate deosebite la concursurile şi olimpiadele şcolare prin 

intermediul unor sponsorizări; 

 Creşterea numărului de premii obţinute la olimpiadele şi concursurile şcolare naţionale şi 

internaţionale şi a participării la simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice; 

 Depunerea unor proiecte educaţionale, pentru atragerea unor fonduri şi implicarea în proiecte 

internaţionale; 
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 Îmbunătăţirea conţinutului site-ului;  

 Conceperea şi tipărirea de material promoţionale ale centrului; 

 Organizarea unor evenimente cu vizibilitate în comunitatea locală: Festivitatea de premiere, Tabăra 

de pregătire; Serate de ştiinţă şi cultură, etc. 

 Crearea unui colectiv de profesori şi elevi unit, armonios, eficient şi de înalt prestigiu moral şi 

profesional. 

Pe termen mediu 

 Formarea continuă a cadrelor didactice: toate cadrele să participe la cursuri legate de elevi 

supradotaţi şi la un curs în UE printr-un program ERASMUS+; 

 Fidelizarea cadrelor didactice la CJEXTM; 

 Formarea unei echipe care să lucreze la editarea periodică a revistei centrului; 

 Organizarea unor Simpozioane, concursuri, expoziţii în cadrul centrului şi acestea să devină un 

brend al CJEXTM.  

Pe termen lung 

 Obţinerea unei clădiri proprii, amenajarea unor laboratoare şi dotarea acestora cu tehnică de ultimă 

oră; 

 Derularea proiectelor de parteneriat cu şcoli din ţară şi străinătate, recunoaşterea în comunitate ca 

CJEXTM este o şcoală de elită, câştigarea distincţiei de Şcoală Europeană. 

 

 

Programe pentru realizarea misiunii proiectului 

1. Dezvoltarea unor programe şcolare adaptate nevoilor copiilor supradotaţi şi resurselor CJEXTM 

2. Dezvoltarea utilizării sistemului informaţional în activitatea instructiv-educativă 

3. Programe de formare şi dezvoltare profesională 

4. Programul de dotare cu obiecte de inventar şi mijloace de învăţământ performante pentru toate 

disciplinele şi toate spaţiile şcolare 

5. Programe educative extraşcolare 

6. Programe educative interinstituţionale 

 

Acţiunile organizate pe domenii 

a) DEZVOLTARE CURRICULARĂ  

OBIECTIVE RESURSE RESPONSABILITĂŢI 

(TERMENE) 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

Identificarea cererii şi 

nevoilor de educaţie 

ale beneficiarilor 

- părinţi, profesori, 

elevi; 

- chestionare adresate 

elevilor şi părinţilor; 

- alocarea timpului 

necesar unor discuţii 

cu beneficiarii; 

- reglementările în 

vigoare privind 

organizarea 
curriculumului 

Profesorii 

responsabilii pe 

discipline – 

coordonaţi de 

directorul şcolii şi de 

Consiliul pentru 

curriculum 

 

 

- Alcătuirea unui 

centralizator al 

opţiunilor 

 
- Achiziţionarea de 

noi echipamente şi 

materiale didactice 
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Identificarea resurselor 

existente în vederea 

alcătuirii propunerii 

curriculare pt anul 

următor 

- profesori  

- spaţii şi dotări 

materiale existente 

- reglementări în 

vigoare cu privire la 

organizarea 

curriculumului 

Consiliul pentru 

curriculum 

director 

profesori 

- Listarea resurselor 

existente privind 

potenţialele opţionale 

Dezvoltarea ofertei 

curriculare 

- cadre didactice 

- baza materială 

- cursuri de 

perfecţionare oferite 

de CCD, ONG, 

universităţi 

Consiliul pentru 

curriculum 

director 

profesori 

- Listă cu 

competenţe pentru 

cadrele didactice cu 

atestate, diplome, etc. 

 

Realizarea ofertei 

şcolii în funcţie de 

nevoile beneficiarilor 

şi de resursele 

existente 

- cadre didactice 

- baza materială 

director 

Consiliul pentru 

curriculum 

TERMEN – aprilie 

2018 

- Oferta pentru 

fiecare an de studiu să 

conţină cel puţin două 

curricule noi 

 

 

b) ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ŞI DEZVOTAREA BAZEI MATERIALE 

OBIECTIVE RESURSE RESPONSABILITĂŢI 

(TERMENE) 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

Alcătuirea de strategii 

de atragere de fonduri 

 

(fundraising for 

education) 

- scrisoarea de 

intenţie a şcolii 

- cadre didactice şi 

părinţi 

- planul de 

dezvoltare al şcolii 

- baza materială 

existentă 

conducerea şcolii - Planul strategic 

privind obţinerea de 

resurse financiare 

- Informarea 

părinţilor privind 

situaţia economică a 

şcolii prin 

intermediul site/presă 

Identificarea surselor 

de finanţare 

- instituţii potenţial 

partenere 

- cadrele didactice 

- părinţii 

directorul şcolii - Listarea posibilelor 

surse de finanţare 

Încheierea de contracte 

de sponsorizare 

- instituţii partenere 

- Consiliul de 

adminis. 

- contabilitatea 

directorul şcolii 

contabilul 

- Creşterea 

numărului de 

contracte cu 30% 

Gestiunea resurselor 

financiare în 

conformitate cu planul 

de dezvoltare al şcolii 

- planul de 

dezvoltare al şcolii 

- Consiliul de 

administraţie 

- Comitetul 

consultativ al 

părinţilor 

Consiliul de 

administraţie 

cadrele didactice 

Comitetul consultativ 

al părinţilor 

TERMEN - 

permanent 

- Atingerea tuturor 

obiectivelor din 

planul strategic 
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c) DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

OBIECTIVE RESURSE RESPONSABILITĂŢI 

(TERMENE) 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

Identificarea nevoilor 

şi posibilităţilor de 

formare 

- conducerea şcolii  

- oferta de la CCD, 

ONG, universităţi 

- chestionar adresat 

cadrelor didactice 

privind nevoile lor de 

formare 

- centralizatorul 

opţiunilor 

beneficiarilor 

conducerea şcolii 

Comisia pentru 

perfecţionarea şi 

formarea cadrelor 

didactice 

 

- Dezbatere în 

consiliul profesoral 

privind nevoile şi  

posibilităţile de 

formare 

Atragerea şi selectarea 

de personal didactic 

competent 

- resursele materiale 

şi financiare ale şcolii 

- poziţia geografică 

şi reputaţia şcolii 

- oferta curriculară a 

şcolii 

conducerea şcolii - Număr mare de 

candidaţi la selectia 

cadrelor pt ocuparea 

catedrelor vacante în 

cadrul CJEXTM 

Perfecţionarea şi 

formarea continuă a 

cadrelor didactice 

- ofertele CCD, 

ONG, universităţi, 

dezbateri tematice ale 

Consiliului profesoral 

- abonamente la 

reviste de specialitate 

- achiziţionarea de  

către  biblioteca şcolii 

de lucrări ştiinţifice 

adresate cadrelor 

didactice 

- informaţii obţinute 

prin internet 

conducerea şcolii 

Comisia de formare 

şi perfecţionare 

Consiliul de 

administraţie 

- Realizarea de către 

toate cadrele 

didactice a orelor 

obligatorii de formare 

- Întruniri tematice la 

nivel de catedră 

 

Motivarea adecvată a 

cadrelor didactice 

- resurse financiare 

proprii 

- prestigiul şcolii 

- cabinete şi 

laboratoare 

- leadership 

Consiliul de 

administraţie 

Comisii pe arii 

curriculare 

Conducerea şcolii 

 

TERMEN - 

permanent 

- Monitorizarea 

activităţilor realizate 

de fiecare cadru 

didactic 

- Acordarea de 

recompense 

 

 d) DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE 

OBIECTIVE RESURSE RESPONSABILITĂŢI 

(TERMENE) 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

Identificarea 

potenţialelor instituţii 

partenere 

- biserica, poliţia, 

primăria, ONG, 

instituţii culturale şi 

educative etc. 

Comisia pentru relaţii 

cu comunitatea locală 

cadrele didactice  

părinţii 

- Centralizarea 

potenţialilor parteneri 

- Întruniri ale 

Comisiei pentru 

relaţii cu comunitatea 
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Stabilirea de contacte; 

negociere 

- biserica, poliţia, 

primăria, ONG, 

instituţii culturale şi 

educative etc. 

Comisia pentru relaţii 

cu comunitatea locală 

cadrele didactice  

părinţii 

- Creşterea 

numărului de 

parteneriate cu 30% 

Planificarea 

activităţilor comune 

- instituţii partenere 

- şcoala 

- schema orară 

Comisia pentru relaţii 

cu comunitatea 

diriginţi 

- Alcătuirea de 

programe de activităţi 

de către fiecere clasă 

şi centralizat la 

nivelul şcolii 

Realizarea 

programelor 

- reprezentanţii 

instituţiilor partenere 

- cadrele didactice 

- conducerea şcolii 

- spaţii de întâlnire 

- bază materială 

Comisia de activitate 

extracurriculară 

Comisia PSI şi PM 

Comisia pentru relaţii 

cu comunitatea 

TERMEN - 

permanent 

- Respectarea 

schemei de programe 

- Atingerea 

obiectivelor urmărite 

de fiecare program 

 

 Modalităţi de monitorizare şi evaluare 

 

Monitorizarea va fi realizată pe tot parcursul desfăşurării proiectului şi va avea în vedre utilizarea 

interviurilor şi a chestionarelor aplicate celor implicaţi direct în fezabilitatea ţintelor stabilite. În cadrul 

monitorizării se vor analiza indicatorii de performanţă stabiliţi prin proiectare, se clasifică, se indexează 

şi se alcătuiesc situaţii statistice. 

Evaluarea proiectului va avea loc pe parcursul termenelor stabilite pentru realizarea obiectivelor 

propuse, dar şi la sfârşitul fiecărui an şcolar (2017 – 2021), când se va stabili dacă indicatorii de 

performanţă care au dus la închiderea PDI-ului au estimat rezultatele aşteptate. Acolo unde va fi cazul, 

se vor realiza acţiuni de remediere a neconformităţilor. Ca procedură de evaluare se va folosi raportul 

financiar,evaluarea internă şi se va urmări realizarea indicatorilor de performanţă. 

 

Ţinta strategică 

Responsabilitatea 

monitorizării şi 

evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

Datele întâlnirilor de 

analiză 

T1 
Director 

- CEAC şi CMI 
anual 

Sept. 

2017/2018/2019/2020/2021 

T2 
- Director 

- C.A. 
permanent 

Sept. şi Ian. 

2017/2018/2019/2020/2021 

T3 
- Director 

- CEAC şi CMI 
permanent 

Sept. 

2017/2018/2019/2020/2021 
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III. Implementarea strategiei 

Planurile operaţionale 

1.Dezvoltarea unor programe şcolare adaptate nevoilor copiilor supradotaţi  

şi resurselor CJEXTM  (ţinta 1 şi 2) 

Activităţi Obiective Resurse 

T
erm

en
 

Etape Responsabili 
Indicatori de 

performanţă 

Fundamentarea 

şi elaborarea 

ofertei 

educaţionale 

- Satisfacere

a nevoilor 

elevilor prin 

elaborarea de 

programe 

corelate cu 

înalta 

performanţă 

Resurse 

informaţiona

le adecvate 

O
cto

m
b

rie - an
u

al 

-elaborarea 

ofertei 

educaţionale 

-popularizare 

(postare pe 

site-ul 

centrului, 

dezbateri) 

 

 

 

Director, 

Profesorii 

coordonatori, 

 

Comisia de 

selecţie a 

elevilor numită 

prin decizie 

ISJ, 

 

Comisia de 

selecţie a 

profesorilor 

numită prin 

decizie ISJ, 

 

Aplicarea 

chestionarelor 

de interes 

unui număr 

de cel puţin 5 

elevi şi 5 

părinţi ăn 

cadrul 

fiecărei 

discipline 

Realizarea unei 

selecţii 

obiective a 

elevilor 

capabili de 

înaltă 

performanţă 

Cadre 

didactice cu 

experienţă 

Teste 

cognitive 

corelate cu 

programele 

olimpiadelor 

şcolare 

M
ai-o

cto
m

b
rie 

an
u

al 

Etapa de 

reinscriere 

Etapa de 

inscriere fara 

testare 

Etapa de 

admitere prin 

testare 

Punctaje mai 

mari de 60% 

din pct 

testului 

Accesabilitate 

unui număr cât 

mai mare de 

profesori cu 

mare experinţă 

la etapa de 

selecţie 

Site şi reţele 

de 

socializare 

Mass-media 

A
n

u
al  

Etapa de 

însriere 

Etapa de 

selecţie prin 

analizarea 

dosarului+ 

interviu 

Proporţia 

gradelor 

didactice, 

metodişti şi 

mentori, în 

cadrul 

fiecărei 

discipline. 

Rezultatele la 

concursurile 

şcolare. 
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 2.Dezvoltarea utilizării sistemului informaţional în activitatea instructiv-educativă 

(ţinta 1 şi 2) 

Activităţi Obiective Resurse 

T
erm

en
 Etape 

Responsabi

li 

Indicatori 

de 

performanţ

ă 

Achiziţionare

a de 

echipamente 

IT şi softuri 

cu programe 

necesare 

predării 

diferitelor 

discipline 

Dezvoltarea 

competenţel

or digitale, la 

toţi elevii, 

indiferent de 

disciplină 

Platforme on-

line, wiki,  

Laboratoare, 

Informatică, 

Internet 

p
erm

an
en

t 

Elaborarea 

necesarului 

de materiale 

Achiziţionare

a utilizând 

SEAP 

Cadre 

didactice 

Contabil 

Nr. 

Obiectelor 

IT aflate în 

gestiune 

comparativ 

cu nr de 

grupe 

şcolarizate 

Utilizarea 

calculatorului 

şi a 

echipamentel

or IT în actul 

didactic 

Identificarea 

modalităţilor 

de 

modernizare 

a spaţiilor de 

lucru 

Calculatoare, 

Videoproiectoar

e, 

Ecrane de 

proiectie, 

Internet, 

Softuri on-line 

P
erm

an
en

t 

Studiu de 

piaţă pt 

identificarea 

celei mai 

avantajoase 

oferte 

(caliate/preţ) 

Directorul 

Cadre 

didactice 

Chestionar

e de 

satisfactie 

ale 

profesorilo

r 

Utilizarea 

internetului în 

completarea 

informaţiilor 

şi elaborarea 

materialelor 

de lucru, atât 

de către 

profesori,cât 

şi de elevi. 

Creşterea 

calităţii 

activităţilor 

şi orientarea 

lor către un 

caracter 

practic 

aplicativ prin 

utilizarea 

tehnicii 

informatice 

Cadre didactice, 

Dotari în pctele 

de lucru 

p
erm

an
en

t 

Elaborarea 

materialelor 

didactice, 

planuri de 

lecţie 

Directorul 

Cadre 

didactice 

Statistica 

elevilor cu 

grad 

ridicat de 

satisfactie 

pe fiecare 

disciplina 
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 3.Programe de formare şi dezvoltare profesională (ţinta 1 şi ţinta 2) 

Activităţi Obiective Resurse 

T
erm

en
 

Etape Responsabili 

Indicatori 

de 

performanţă 

Activităţi de 

formare 

perioadică şi 

continuă 

organizate de 

instituţii 

abilitate 

Formarea 

cadrelor 

didactice în 

scopul 

aplicării celor 

mai moderne 

metode de 

predare 

Cadre 

didactice 

Oferta 

CCD 

Materiale, 

referate 

elborate în 

acest sens 

P
erm

an
en

t 

Stabilirea 

prioritatilor 

si nevoilor 

de 

perfectionare 

Identificarea 

cursurilor de 

perfectionare 

Director  Adeverinte/ 

certificate 

de formare 

continua 

obtinute de 

cadrele 

didactice 

Lecţii 

demonstrative 

sustinute de 

lectori cu 

experienţă 

Realizarea 

unui act 

didactic 

eficient si 

atractiv pentru 

elevi, calitate 

în educaţie 

Cadre 

didactice 

Materiale 

didactice 

A
n
u
al 

Elaborarea 

unui plan de 

activitate la 

nivelul 

disciplinelor 

Profesori 

coordonatori 

Participare 

cadrelor did 

la cel putin 

o activitate 

pe semestru 

sustinuta in 

cadrul 

disciplinelor 

Activitati de 

mentinere a 

unui nivel 

ridicat al 

comunicării 

cu familiile 

elevilor prin 

întâlniri 

Perfecţionarea 

cadrelor 

didactice pe 

probleme 

educative 

Telefon, 

Email, 

Site, 

Internet, 

fax 

P
erm

an
en

t, 

In
 fu

n
ctie d

e caz 

Planificarea 

actiunilor 

educative si 

de dezbatere 

Profesori 

coordonatori 

Director 

 

Intalniri 

semestriale 

cu parintii 

pt a regla 

cerintele 

centrului cu 

nevoile 

copilului 
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 4.Programul de dotare cu obiecte de inventar şi mijloace de învăţământ 

 performante pentru toate disciplinele şi toate spaţiile şcolare (ţinta 2) 

Activităţi Obiective Resurse 

T
erm

en
 

Etape Responsabili 
Indicatori de 

performanţă 

Dezvoltarea 

bazei 

materiale 

prin dotarea 

cu laptopuri, 

copiatoare in 

toate pct de 

lucru 

Finalizarea 

dotarii cu 2 

reţele de 

laptopuri 

Doterea cu 

videoproiectoar

e pt fiecare 

grupa de elevi 

Financiare: 

Planul de 

buget 

aprobat 

Umane: 

contabilitat

e 

Finanţare: 

Buget, 

cheltuieli 

an
u

al 

Parcurgere

a etapelor 

din legea 

achiziţilor 

publice 

Administrator 

financiar 

Director 

Profesori 

coordonatori 

Echipamente 

IT 

functionabil

e in cabinete 

si Sali de 

curs 

Asigurarea 

bazei 

materiale 

prin achizitia 

de materiale 

de laborator 

specifice la 

fizica/ 

chimie/ 

biologie 

Dezvoltarea 

bazei 

mijloacelor de 

învăţare 

Planul de 

buget 

aprobat, 

Contabil, 

Buget 

cheltuieli 

A
n
u
al 

Realizarea 

referatelor 

de 

necesitate 

Achizition

area 

materialel

or 

Administrator 

financiar 

Director 

 

Nr 

maerialelor 

achizitionate 

Iniţierea unei 

biblioteci 

prin 

achiziţionare

a de cărţi 

Dezvoltarea 

bazei 

mijloacelor de 

învăţare 

Cadre 

didactice 

an
u
al 

Realizarea 

referatelor 

de 

necesitate 

Achizition

area 

cartilor 

Administrator 

financiar 

Director 

 

Nr 

volumelor 

achizitionate 
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 5.Programe educative extraşcolare 

Activităţi Obiective Resurse 

T
erm

en
 

Etape Responsabili 
Indicatori de 

performanţă 

Organizare

a taberelor 

de pregatire 

Cresterea 

actului 

educativ 

Bugetul de 

cheltuieli 

Cadre 

didactice 

A
n

u
al 

Achizitia 

publica 

Organizarea 

etapelor de 

selectie a 

elevilor 

participanti 

Director 

Profesori 

organizatori 

Administrato

r financiar 

Chestionar 

de satisfactie 

online al 

elevilor 

Festivitati 

de tipul: 

serbari 

scolare, 

premieri 

Recompensare

a si stimularea 

tinerilor cu 

performante 

deosebite 

Elevi 

A
n

u
al 
Identificarea 

colaboratori

lor 

Director 

Profesori 

organizatori 

Administrato

r financiar 

Secretariat 

Feedback-ul 

obtinut prin 

retelele de 

socializare 

Activitati 

cultural-

artistice si 

proiectii pt 

elevi in 

sprijinul 

dezvoltarii 

personale 

Dezvoltarea 

abilitatilor de 

autocunoastere, 

descoperire de 

noi valori, noi 

talente la elevi 

Locatii de 

desfasurare 

a 

evenimente

lor 

A
n
u
al, co

n
fo

rm
 g

raficu
lu

i 

Discutii, 

identificarea 

intereselor 

elvilor 

Documentar

e 

Proiectare, 

Evaluare, 

Negociere. 

Director 

Profesori 

organizatori 

Contabil 

Secretariat 

Feedback-ul 

obtinut prin 

retelele de 

socializare 
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 6.Programe educative interinstituţionale 

Activităţi Obiective Resurse 

T
erm

en
 

Etape Responsabili 
Indicatori de 

performanţă 

Activitati 

educationale 

ce urmeaza a 

fi desfasurate 

in parteneriat 

cu institutii 

din tara 

Dezvoltarea 

parteneriatulu

i educational, 

Dezvoltarea 

spiritului 

competitional 

 

Elevi, cadre 

didactice 

Reprezentant

i ai 

institutiilor 

partenere 

Materiale 

documentare: 

TV, video 
A

n
u

al 

Proiectare 

Contactare 

parteneri 

Acept 

parteneriat 

Stabilire 

propunere 

Intomirea 

grafic activit 

Pregatire 

materialelor 

Director 

Profesor 

coordonator 

Nr. 

Protocoalelor 

de colaborare 

Intalniri cu 

personalitati 

remarcabile 

din diverse 

domenii 

Dezvoltarea 

educatiei pt 

valori 

Elevi, cadre 

didactice, 

invitati 

A
n
u
al 

Stabilirea 

echipelor de 

lucru, a 

participantil

or si 

invitatilor 

Invitatii 

 

Chestionarel

e de 

satisfactie 

Activitati in 

colaborare 

cu mass-

media pt 

popularizare

a rezultatelor 

si a 

activitatilor 

educative 

Dezvoltarea 

imaginii 

pozitive a 

scolii 

Rapoarte de 

activitate 

Site-ul 

institutiei 

email 

C
an

d
 e cazu

l 

Fixarea si 

anuntarea 

programului 

de activitate 

Prezentare 

Organizare 

 

Director 

 

Aparitia 

semestriala 

in media a 

unor articole 

ce 

promoveaza 

activitatea 

scolara a 

centrului 
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IV. Monitorizarea şi evaluarea proiectului 
 

 Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate didactică 

şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi. Fiecare domeniu funcţional va fi 

analizat şi se va interveni in stabilirea priorităţilor la un moment dat. 

           Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza 

managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului educaţional al şcolii. 

           Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne 

adresăm şi la care ne raportăm: elevii părinţii, cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea locală şi 

partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii. 

          Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor 

stabiliţi. 

 

ORGANIZAREA MONITORIZĂRII, EVALUĂRII ŞI ACTUALIZĂRII PDI-ULUI 

 

a. echipa de lucru: 

 întâlniri de informare, actualizare; 

 sedinţe de lucru pe termene fixate anterior; 

b. echipa managerială: 

 acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA; 

 discuţii de informare, feed-back; 

 rapoarte semestriale; 

 rapoarte anuale; 

c. responsabilii pe discipline: 

 planuri manageriale pentru implementarea PDI-ului; 

 rapoarte semestriale; 

 fişe de autoevaluare; 

 portofoliile membrilor comisiei; 

 acţiuni extracurriculare; 

 schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte. 
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