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I. ARGUMENT 

 

 

 

 

 

 Școala gimnazială nr. 43 “Ferdinand” este una dintre cele mai noi școlii din 

municipiu, fiind înființată în anul 1989. În cei 28 de ani de funcționare a devenit una dintre 

cele mai cunoscute unități de învățământ gimnazial pe plan local, datorită calității serviciilor 

educaționale oferite și a rezultatelor obținute de către elevii școlii.  

 Pentru a menține standardele actuale ale școlii, misiunea și viziunea unității de 

învățământ trebuie să se formulize ținând cont de idealul învățământului românesc, așa cum 

este el formulat în Legea Educației Naționale, de așteptările pe care le au de la această 

instituție beneficiarii direcți și indirecți ai sistemului de învățământ – elevi și părinți – dar și 

de oferta educațională extrem de diversă propusă de către alte instituții de învățământ pe plan 

local. 

 Proiectul de dezvoltare instituțională al Școlii Gimnaziale nr. 43 “Ferdinand” se 

proiectează și se va dezvolta ținând cont de: 

 Stabilirea și consolidarea unui set de valori reale, coerente, europene; 

 Consolidarea statutului social al cadrelor didactice prin activități de dezvoltare 

personală și profesională; 

 Prioritizarea activităților propuse; 

 Implementarea eficientă a Sistemului de Control Managerial Intern; 

 Încurajarea desfășurării activităților educative nonformale; 

 Întărirea culturii organizaționale. 

 

Având o valoare strategică, proiectul de dezvoltare instituțională este conceput pe o 

perioadă de 3 ani și construiește activitatea unității pe cele două componente structurale: 

componenta strategică și componenta operațională. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. CONTEXTUL LEGISLATIV 

 

 LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 1 / 2011 cu modificările și completările 

uletrioare 

 ORDIN nr. 3382 / 2017 privind structura anului școlar 2017 – 2018 și Anexa 

Programul “Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

 ORDIN nr. 5079 / 2016 privind Regulamentul-cadru de Organizare și Funcționare 

al Unităților de Învățământ Preuniversitar 

 STATUTUL personalului didactic 

 ORDIN nr. 4742 / 2016, anexa 1, Statutul elevului 

 ORDONANȚA nr. 75 / 2005 cu modificările prin legea 87 / 2006, cu modificările 

și completările ulterioare, privind asigurarea calității educației 

 ORDIN nr. 4619 / 2016, cu modificările prin Ordin nr. 3160 / 2017, privind 

Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație 

 LEGEA nr. 53 / 2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

 ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei 

de evaluare a performan elor profesionale individuale anuale ale personalului 

contractual   

 ORDIN nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

recunoa terea  i echivalarea competen elor profesionale dobândite formal, 

nonformal sau informal de către cadrele didactice  

 ORDIN nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare  i func ionare a Consiliului na ional de etică din învă ământul 

preuniversitar   

 ORDIN nr. 5553 - Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a 

învă ământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 

ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de 

licen ă, pentru cadrele didactice din învă ământul preuniversitar   

 ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învă ământ   

 ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

formarea continuă a personalului din învă ământul preuniversitar   

 ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul de 

acumulare, recunoa tere  i echivalare a creditelor profesionale transferabile  

 ORDIN nr. 5565 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor 

de studii și documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ 

preuniversitar 

 ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de 

evaluare anuală a activită ii personalului didactic si didactic auxiliar, cu 

modificările ulterioare   

 Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violen ă în unită ile de 

învă ământ preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007  i Legea 

29/2010 de modificare a Legii 35/2007   

 O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 

entită ilor publice   

 



 

 

III.PREZENTARE GENERALĂ. SCURT ISTORIC. 

 

Amplasată într-un cartier relativ nou al ora ului Constan a, pe malul Mării Negre, 

Şcoala Gimnazial Nr. 43 "Ferdinand" func ionează sub această denumire din septembrie 

2012. Încă de la început, misiunea  colii a fost aceea de a asigura un învătământ de calitate, 

centrat pe nevoile elevului. în conformitate cu tendin a de modernizare a procesului 

instructiv-educativ. Astfel, în strânsa colaborare cu comunitatea locală, colectivul de cadre 

didactice al  colii a vizat îmbunătă irea permanentă a actului educativ  i a condi iilor în care 

se desfa oară acesta. Succesul de care se bucură in prezent Şcoala gimnazială nr 43 

,,Ferdinand” este rezultatul unui efort sus inut al cadrelor didactice împreună cu elevii  i 

părin ii. 

Fiind o institu ie de prestigiu pe plan local, a cărei viziune curriculară, adaptată la 

cerin ele elevilor are ca scop formarea competen elor intelectuale  i rela ionale de nivel 

superior, a atitudinilor  i comportamentelor necesare unui tânăr într-o societate democratică a 

timpului nostru, precum  i datorită faptului că se afla pe strada Unirii nr.22, Consiliul 

profesoral al  colii a decis ca  coala să poarte denumirea de Ferdinand: 

Om de vastă cultură, pasionat botanist  i vorbitor curent de mai multe limbi străine, 

între care greaca veche  i ebraica, Ferdinand I întregitorul, fiul lui Leopold de Hohenzollern - 

Sigmaringen (fratele domnitorului României, Carol I)  i al Antoniei de Portugalia, va urca pe 

tronul României la 28 septembrie 1914, depunând jurământul solemn  i promi ând ca va fi un 

bun român. De i era membru al dinastiei germane de Hohenzollern – Sigmaringen, Ferdinand 

I a respectat dorin a opiniei publice romane ti  i a sus inut implicarea României în Primul 

Război Mondial de partea Antantei, pentru a dezrobi teritoriile din Austro - Ungaria locuite 

de români (Transilvania. Banat, Bucovina, Cri ana și Maramure ), având astfel o contribuție 

esen ială la constituirea României Mari. Prin aducerea statului român in grani ele sale istorice 

fire ti la 24 decembrie 1918 Ferdinand I a emis Decretul de Unire a Transilvaniei cu Patria 

Mamă, eveniment ce constituia punctul final pe calea îndeplinirii unui ideal secular 

romanesc: unirea intr-un singur stal a tuturor teritoriilor locuite de romani, eveniment ce s-a 

petrecut la I Decembrie 1918. La 15 octombrie 1922. in Catedrala Unirii de la Alba lulia, 

Ferdinand I întregitorul era încoronat ca  primul Rege al tuturor romanilor". 

Având in vedere personalitatea istorică marcantă a regelui Ferdinand şi semnificaţia 

deosebită legată de numele său in istoria poporului român, precum si amplasarea şcolii pe 

strada Unirii, Consiliul profesorul a votat adoptarea numelui „ Ferdinand”. 

Dacă Şcoala Gimnazială Nr. 43 “Ferdinand" reprezintă astăzi pentru ora ul Constan a 

una dintre institu iile de prestigiu ale învă ământului constă ean, acest fapt se datorează 

interesului deosebit manifestat de-a lungul timpului de cei care  i-au pus amprenta asupra 

destinului acestei  coli, dascăli  i elevi deopotrivă. 

Personalitatea lăca ului de învă ământ s-a conturat treptat, atât prin performan ele 

elevilor, cât  i prin abnega ia celor meni i să-i îndrume. Dar, poate ar fi mai potrivit, pentru 

început, să punctăm câteva repere istorice. 

Situată pe strada Unirii, în imediata apropiere a mării, dar  i a vechiului sediu al 

Universită ii “ Ovidius”, Şcoala Gimnazială Nr. 43 "Ferdinand" are un început care  ine de 

anul 1989,  însă clădirea propriu-zisă a găzduit mai multe institu ii. 

Clădirea actualei  coli nr 43 a fost dată în folosin ă în anul 1964 la 15 septembrie. De 

atunci  i până astăzi nenumărate institu ii au func ionat în această incintă: 

• Şcoala cu clasele l-VIII nr. 26 Constan a 

• Liceul de Marină Militară. 

• Facultatea de Educa ic Fizică a Institutului Pedagogic Constan a. 



• Centrul de Perfec ionare a Lucrătorilor din Marină. 

Şcoala noastră a fost înfiin ată la data de 1 septembrie 1989, cu denumirea de „Şcoala 

cu clasele l-VIII nr. 43 Constan a”.  A fost proiectată să func ioneze cu 16 săli de clasă,  2 

laboratoare, bibliotecă, sală de sport  i anexe.  

In prezent, ca urmare a unor modificări ce au vizat o mai judicioasă utilizare a 

spa iului,  coala are o bază materială solidă constând în: 19 săli de clasă. 2 laboratoare-

laborator de biologie/informatică, laborator de fizică-chimie, sală de muzică, sală de sport, 

bibliotecă, 1 sală de cancelarie  i alte încăperi destinate conducerii, personalului nedidactic  i 

anexe. Men ionăm faptul că biblioteca de ine un număr de 15 326 de volume. Şcoala este 

dotată cu  re ea de internet, laborator cu echipament multimedia  i videoproiector. Re eaua de 

calculatoare este o achizi ie recentă, laboratorul de informatică  i re eaua intranet  i internet 

fiind realizate cu sprijinul material al părin ilor. Cabinetul de informatică este un ambient 

deosebit pe care îl oferim elevilor pentru a-  i desfa ura activitatea în cadrul disciplinelor 

op ionale. Școala dispune și de o tablă interactivă cu toate accesoriile complete, achiziționată 

în anul școlar 2015-2016 cu sprijinul Asociației de părinți. 

Şcoala a fost dotată cu mobilier nou: bănci, catedre, scaune, birouri, rafturi, vitrine pentru 

desfă urarea în condi ii optime  i modernizarea procesului de învă ământ. Aspectul său a fost 

o preocupare constantă atât a conducerii institu iei, cât  i a tuturor celor implica i în procesul 

de învă ământ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.VIZIUNE. MISIUNE. VALORI 

 

Viziunea școlii 

A fi profesor este o misiune ce  ine de arta de a-i învă a pe al ii ceea ce  tii tu mai bine 

 i a-i educa pentru ca ei să fie de folos viitorului, alături de oameni, pentru ei  i pentru  ara 

lor. De aceea,  Şcoala Gimnaziala Nr. 43 Ferdinand va avea por ile deschise pentru to i cei 

care au nevoie de educa ie. Ţinând seama de calitatea ei în comunitate, institu ia noastră va 

căuta  i satisface nevoia fiecărui elev de a se sim i competent, legat de al ii  i în acela i timp 

autonom. 

 

Misiunea școlii 
Şcoala noastră asigură un act educa ional de performan ă, care contribuie la formarea 

unei personalită i autonome  i creative, la formarea unor elevi eficien i, activi, cooperan i, 

care să se adapteze u or la orice situa ie de via ă. 

 

Valorile școlii 

A învăţa să înveţi 

Şcoala noastră promovează acumularea de către elevii săi a tehnicilor de munca 

intelectuală  i practica necesară instruirii  i autoinstruirii pe durata întregii vie i. 

Învăţare continuă 

Ne orientăm elevii în valorizarea cu succes a aptitudinilor individuale  i îi educăm în 

spiritul respectării drepturilor  i libertă ilor fundamentale ale omului, al demnită ii umane  i 

toleran ei, al schimbului liber de opinii, în spiritul unor valori socio-culturale, ale unei 

societă i democratice. 

Motivaţie, gândire liberă, pregătire pentru carieră 

O altă preocupare constantă este asigurarea părin ilor că educa ia copiilor lor se face 

într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V.INFORMAȚII DE TIP CANTITATIV / CALITATIV 

V.1 – INFORMAȚII DE TIP CANTITATIV 

 

A.CURRICULUM 

Planurile-cadru  i programele  colare pentru unită ile de învă ământul preuniversitar 

sunt cele elaborate de către Consiliul Na ional pentru Curriculum  i Evaluare  i Consiliul 

Na ional de Dezvoltare a Învă ământului Profesional  i Tehnic  i aprobate prin Ordin al 

Ministrului Educa iei Na ionale. Planurile-cadru de învă ământ cuprind disciplinele 

obligatorii, disciplinele op ionale  i facultative, precum  i numărul minim  i maxim de ore 

aferente fiecăreia dintre acestea.  

Oferta educațională a școlii este elborată ținând cont de toate reglementările legale în 

vigoare și este personalizată prin elaborarea Curriculumului la Decizia Școlii, în urma 

analizării propunerilor tuturor factorilor implicați în procesul instructiv – educativ, profesori 

– elevi – părinți. Prin disciplinele alese pentru a constitui Curriculumul la Decizia Școlii, 

unitatea noastră promovează formarea de competențe necesare pe tot parcursul vieții. 

B.RESURSE UMANE 

PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR, NEDIDACTIC – 2016 / 2017 

TOTAL PERSONAL 

DIDACTIC 

PERSONAL 

DIDACTIC 

AUXILIAR 

PERSONAL 

NEDIDACTIC 

50 41 5 4 

PERSONAL DIDACTIC – 35 titulari, 7 suplinitori 

GRADE DIDACTICE: 

NIVEL TOTAL GRAD I GRAD II DEFINITIVAT DEBUTANT 

Preșcolar 1  1   

Primar 18 12 3  3 

Gimnazial 22 13 6 1 2 

Total 50 25 10 1 5 

GRADAȚII DE MERIT ÎN PLATĂ: 15, din care 10 învățământ primar, 4 învățământ 

gimnazial, 1 personal auxiliar didactic. 



PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

1 secretar șef 

1 administrator de patrimoniu 

1 contabil 

1 bibliotecar 

1 informatician (0,5 normă) 

 

PERSONAL NEDIDACTIC 

3 îngrijitoare 

1 muncitor de întreținere 

 

POPULAȚIA ȘCOLARĂ 

Școala gimnazială nr. 43 “Ferdinand” școlarizează un număr de  644 elevi, clasele 

Pregătitoare – a VIII-a, cursurile se desfășoară în 2 schimburi pentru cele 25 de clase (17 

nivel primar, 8 nivel gimnazial). Unitatea are ca structură Grădinița cu Program Normal nr. 

30, care funcționează cu o grupă de 24 elevi. 

TOTAL PREȘCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL 

668 24 439 205 

 

DINAMICA EVOLUȚIEI POPULAȚIEI ȘCOLARE 

NIVEL An școlar 

2013 – 2014 

An școlar 

2014 – 2015 

An școlar 

2015 - 2016 

PREȘCOLAR 24 24 27 

PRIMAR 264 366 356 

GIMNAZIAL 204 210 205 

TOTAL 491 600 588 

 

RATA DE PROMOVABILITATE – NIVEL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL în ultimii trei ani 

școlari:  

 2013 – 2014: 99.14% 

 2014 – 2015: 99.47% 

 2015 – 2016: 99.28% 



RATA DE ABANDON – NIVEL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL în ultimii trei ani școlari: 

 2013 – 2014: 1 elev din 491 

 2014 – 2015: 3 elevi din 600 

 2015 – 2016: 0 elevi din 588 

C. RESURSE MATERIALE 

Numărul de clădiri din cadrul construcției școlare: 2 (clădirea școlii + clădirea sălii de sport) 

Suprafața desfășurată a clădirilor: 2442 m
2 

Suprafața totală: 762 m
2 

Suprafața sălii de clasă: 54 m
2 

 

1. Spații școlare 

 

TOTAL Săli de clasă Laboratoare Cabinete Bibliotecă 

24 19 2 2 1 

 

2. Spații sanitare: 3 

3. Spații administrative: 4 

4. O sală de sport, prevăzută cu grup sanitar propriu și 2 vestiare, și terenul exterior aferent 

 

În anul școlar 2013 – 2014 au fost reabiliate complet grupurile sanitare de la parterul 

clădirii, iar în anul următor a fost reabilitat integral grupul sanitar aflat la etaj. 

Din surse extrabugetare (venituri obținute prin închirierea sălii de sport, sponsorizări 

ale Asociației de părinți), au fost efectuate lucrări de reparație ale sălilor de clasă, 

laboratoarelor, grupurilor sanitare. A fost igienizată sala de sport, fiind efectuate lucrări de 

zugravire la interior. 

 

NIVELUL DOTĂRILOR CU RESURSE EDUCAȚIONALE 

            Şcoala are în dotare plan e, hăr i, 1 videoproiector, materiale didactice specifice 

laboratoarelor de fizică,chimie, biologie, televizoare în 95 % din sălile de clasă, fax,               

3 copiatoare, 5 imprimante, 3 multifunc ionale, o tablă interactivă. 

Există un laborator de informatică cu 20 calculatoare.  

Biblioteca are un număr de 15000 de volume. 

În mai multe săli de clasă există computere, laptopuri, copiatoare și imprimante. 

 

V.2 – INFORMAȚII DE TIP CALITATIV 

 

A. CALITATEA PERSONALULUI DIDACTIC  
          Cadre didactice calificate în proporție de 100%, titulare, 70%, cu perfomanțe în 

activitatea didactică evidențiate prin gradații de merit, 30%. 

     B. POPULAȚIA ȘCOLARĂ 

          Conform raportului C.E.A.C., majoritatea populației școlare provine din familii cu 

nivel de educație mediu și superior.  



 

EVOLUȚIA REZULTATELOR LA EVALUAREA NAȚIONALĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 

ȘCOLARI 

 

MEDIA E.N. An școlar 

2014 – 2015 

An școlar 

2015 – 2016 

An școlar  

2016 - 2017 

7.87 (54 absolvenți) 6.92 (40 absolvenți) 7.51 (43 absolvenți) 

 

C.CALITATEA MANAGEMENTULUI ȘCOLAR 

La nivelul Școlii Gimnaziale nr. 43 “Ferdinand” s-au stabilit următoarele obiective:  

 Evaluarea calită ii aplicării curriculumului na ional  i a curriculumlui la decizia școlii, 

a calită ii activită ilor extracurriculare.  

 Evaluarea calită ii activită ii personalului din unitate  i a calită ii managementului 

 colar.  

 Monitorizareacalită ii activită ilor didactice desfă urate de către cadrele didactice în 

raport cu beneficiarii primari ai educa iei.   

 Sprijinirea cadrelor didactice în procesul de eficientizare a activită ii de predare, 

învă are  i evaluare. 

 Sprijinirea  i consilierea cadrelor didactice în vederea cunoa terii  i atingerii 

standardelor de performan ă de către elevi.   

 Sprijinirea unită ilor  colare  i a cadrelor didactice în procesul de îmbunătă ire a 

activită ii de predare, învă are  i evaluare.   

 Determinarea concordan ei dintre evaluarea internă (la nivelul unită ii de  
învă ământ, comisiei/catedrei metodice, etc.), evaluarea externă (I.S.J., A.R.A.C.I.P.) 

 i situa ia reală din unitatea  colară.  

 Evaluarea calită ii ofertei educa ionale  i a nivelului atingerii standardelor de 

performan ă de către cadre didactice  i pre colari/elevi.  

 Sintetizarea observa iilor în vederea realizării propunerilor de modificare a țintelor 

strategice propuse.   

 Evaluarea calită ii activită ilor extracurriculare, a calită ii serviciilor educa ionale-a 

ofertei educa ionale, a managementului  colar, a activită ii personalului din unitate.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Au fost ini iate  i dezvoltate activită i (rela ii) de parteneriat: 

 

Nr.crt. Instituție Parteneră Scopul 

1.  

Institutul de științe ale 

educației 
Studiu privind violența în școală 

2.  

Biserica ,,Sf. Dumitru 

Constanța” 

Susținerea și îmbunătățirea orelor de religie prin activități 

extrașcolare 

3.  

Ministerul apărării naționale – 

garnizoana Constanța 

Ceremonie militară de depunere coroane de flori cu ocazia 

sărbătoririi Zilei Independenței de Stat a României 

4.  

Centrul de prevenire, evaluare 

și consiliere antidrog, 

Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Constanța 

Informarea tinerilor cu privire la pericolele pe care le 

reprezintă alcoolul, tutunul, drogurile. 

5.  

Direcția Județeană pentru 

sport și tineret Constanța 
Realizarea proiectului de tineret 9 mai – ,,Ziua Europei” 

6.  

Școala Gimnazială ,,Ion 

Borcea” Agigea - Constanța 
Festival de teatru pentru copii ,,Arlechino” ediția a-V-a 

7.  

Biblioteca Județeană ,,Ioan N. 

Roman”  Constanța 

Derularea unor activități de stimulare a interesului pentru 

lectură. 

8.  
Secția 1 de Poliție Constanța 

Consultarea și susținerea reciprocă în vederea reducerii 

numărului de infracțiuni comise de către elevi. 

9.  
Liceul Teoretic Murfatlar Concurs de creație artistică dedicat zilei internaționale a apei. 

10.  
Selgros Cash&carry Programul educațional ,,Sănătatea începe din farfurie” 

11.  

Asociația Start - Sănătate 

pentru viață 

Activitate de informare, educare, combatere a factorilor ce duc 

la apariția bolilor. 

12.  
Grădinița Green Land 

Desfășurarea unor activități comune în vederea înscrierii 

preșcolarilor în cadrul școlii 

13.  

Grădinița cu program 

prelungit nr.8 

Familiarizarea copiilor cu specificul activităților desfășurate în 

cadrul clasei de elevi în vederea adaptării la regimul școlar 

14.  

Direcția generală de asitență 

socială și protecția copilului 

Derularea de activități educative pentru a stimula abilitățile 

copiilor aflați în dificultate 

15.  

Școala Gimnazială nr. 16 

,,Marin Ionescu Dobrogianu” 

Organizarea, mediatizarea și desfășurarea concursului 

Interdisciplinar județean ,,Careul Științelor” 

16.  

Școala Gimnazială ,,Ion 

Creangă” Albești  

Responsabilizarea elevilor și cadrelor didactice prin implicarea 

în acțiuni de voluntariat 

17.  

Liceul Internațional de 

informatică 

Pregătirea elevilor pentru disciplinele la care se susține examen 

în cadrul Evaluării Naționale 

 

 



VI.DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN (P.E.S.T.) 

CONTEXTUL POLITIC 

Strategia de guvernare în educa ie vizează îndeplinirea mai multor obiective:  

 Cre terea performan ei sistemului românesc de învă ământ.   

 Asigurarea politicilor de echitate socială.   

 Asigurarea deprinderilor  i competen elor care să permită dezvoltarea personală, 

intelectuală  i profesională din perspectiva învă ării pe tot parcursul vie ii.   

 Deschiderea sistemului de educa ie, formare profesională  i cercetare către societate, 

 către mediul social, economic  i cultural.   

 Întărirea gradului de coeziune socială  i cre terea participării cetă enilor la 

programele  de dezvoltare economică  i socială prin promovarea cetă eniei active.   

 Stimularea inovării  i creativită ii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate 

nivelurile de  educa ie  i de formare profesională.   

 Construirea societății cunoașterii prin transformarea educației în vector de dezvoltare 

socio-economică. 

 Asigurarea competitivității la nivel European și internațional. 

 Stimularea creativității, inovării și transferului tehnologic. 

 Depolitizarea sistemului și promovarea profesioniștilor în managementul educațional. 

 Respectarea principiului autonomiei în educa ie  i a principiului responsabilită ii 

publice  i întărirea mecanismelor legale de func ionare a acestor principii.   

 Integrarea tinerilor pe pia a muncii prin dezvoltarea de politici care să asigure un nivel 

ridicat de cre tere  i de ocupare durabilă a for ei de muncă, bazate pe cunoa tere.   

 Cre terea vizibilită ii interna ionale a României prin rezultatele ob inute în educa ie.   

 Coordonarea politicilor din sectorul educa iei cu politicile  i ini iativele altor sectoare, 

în vederea atingerii obiectivelor mai sus men ionate.   

 Respectarea principiului dialogului social.   

 Asumarea rolului de stat membru al Uniunii Europene prin participarea la politicile  i 

 ini iativele comune în domeniul educa iei, cercetării, atât la nivelul Uniunii, cât  i în 

afara  acesteia (colaborarea cu Asia, Australia, America Latină, America de Nord  i 

Africa).   

 Cre terea rolului României în acordarea de asisten ă în domeniul educa iei altor  ări, 

în vederea atingerii obiectivelor asociate ini iativei Education for All, ini iativă 

sus inută de  ONU  i coordonată la nivel global de UNESCO. 

 Alinierea învă ământului românesc la standardele interna ionale, consecin a integrării 

României la Uniunea Europeană, este de a teptat să conducă la diminuarea 

centralismului, birocra iei, corup iei.  

Politica educațională a școlii noastre ține cont de toate aceste obiective formulate la nivel 

național și derivă din nevoile de educație identificate la nivelul unității noastre și din viziunea 

comună a diferitelor grupuri de interes: elevi, părinți, cadre didactice, comunitate locală. 

 

 

 

 

 



CONEXTUL ECONOMIC 

 

 Municipiul Constanța dispune de un important potențial economic. 

 În present, în municipiul Constanța, conform A.J.O.F.M., rata șomajului este de 

3.50% (martie 2017), sub media ratei naționale. Raportul anual al A.J.O.F.M. 

reliefează dificultățile cu care se confruntă absolvenții învățământului preuniversitar 

în integrarea pe piața muncii. 

 Agenții economici sunt puțin interesați de colaborare cu școlile gimnaziale. 

 Scăderea puterii economice a familiilor, pe fondul general al instabilității economice, 

al creșterii ratei inflației și al creșterii șomajului are drept consecință plecarea din țară 

a părinților. 

 Se remarcă lipsa posibilității de a stimula financiar cadrele didactice, meseria de 

profesor devenind din acest punct de vedere una neatractivă pentru tinerii absolvenți 

ai universităților din oraș. 

 Finanțarea școlilor nu este suficientă, iar în acest context se caută surse de finanțare 

alternative. 

 

 

CONTEXTUL SOCIAL 

 

 Populația școlară din unitatea noastră provine majoritar din medii familiale 

respectabile, care se preocupă de educația copiilor și văd în școală principala 

modalitate de progres social și personal. 

 În ceea ce privește minoritățile etnice (turci, tătari, aromâni,rromi), relațiile sunt 

normale, de integrare și toleranță. 

 Îmbătrânirea populației cartierului duce la scăderea populației școlare. 

 

CONTEXTUL TEHNOLOGIC 

 

Pregătirea elevilor pentru o societate a cunoașterii, a globalizării informațiilor și a 

generalizării tehnologiilor avansate presupune utilizarea maximală a resurselor IT de care 

dispune școala, precum și instruirea cadrelor didactice în utilizarea soft-urilor educaționale. 

 Unitatea noastră dispune de : 

-un laborator de informatică dotat cu echipamente specifice și soft-uri educaționale. 

-o tablă interactivă (SmartBoard) 

-calculatoare + periferice (imprimante, multifuncționale) în cancelarie și în 

majoritatea sălilor de clasă. 

-echipamente audio / video, televizoare performante, un retroproiector. 

 Există deasemenea site-ul școlii, care funcționează de patru ani și care necesită o 

reconfigurare pentru a deveni un adevarat instrument de comunicare între școală și 

comunitate. În parallel cu site-ul, școala are și o pagină proprie de facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN - ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Profesorii dovedesc o bună cunoaștere a 

curriculumului și își adaptează strategiile 

de predare – învățare în funcție de 

standardele de pregătire profesionale, 

nevoile elevilor, rezultatele la testele 

inițiale și ale progresului elevilor. 

 Conceperea și dozarea conținuturilor și a 

modurilor de organizare astfel încât 

elevii sa fie angajați în eforturi cu 

valoare formativă care să se asocieze cu 

interesul de a învăța. 

 Cadrele didactice au colaborat în 

alegerea manualelor alternative, culegeri 

de texte, de exerciții și probleme, atlase, 

în funcție de specialitate și colectivele de 

elevi. 

 Profesorii sunt preocupați de crearea 

unei atmosfere generale de securitate și 

încredere în clasă, de încurajarea 

succeselor fiecărui elev, de crearea unei 

relații de comunicare și colaborare între 

profesori și elevi. 

 Două treimi dintre profesori folosesc 

metode adecvate pentru a construi 

secvențe instructive bazate pe logica 

obiectivă a disciplinei, pentru a trezi 

interesul elevilor și a-i stimula, pentru a 

crea o atmosferă prielnică studiului. 

 Majoritatea profesorilor folosesc metode 

alternative de evaluare, stabilite la 

nivelul fiecărei catedre, urmărind 

promovarea egalității șanselor și evitarea 

unor atitudini discriminatorii. 

 Au fost derulate proiecte și parteneriate 

educative la nivel județean și național. 

 Pe perioada vacanței de vară are loc 

proiectul Școala de vară, venind astfel în 

sprijinul elevilor și al părinților. 

 Bugetul alocat este gestionat eficient. 

 Reabilitarea spațiului interior din școală 

și ameliorarea microclimatului, prin 

lucrări cu finanțare proprie (venituri 

extrabugetare) și prin obținerea de 

fonduri ale administrației locale. 

 Absolvenții claselor a VIII-a au fost în 

procent de 100% admiși în ciclul de 

învățământ liceal și profesional, 

neexistând cazuri de neșcolarizare. 

 Din punct de vedere al corectitudinii 

realizării evaluărilor la clasă corelate cu 

rezultatele obținute la Evaluarea 

 Monitorizarea și evaluarea permanentă a 

performanței școlare este realizată parțial 

și măsurile de îmbunătățire a rezultatelor 

învățării nu sunt implementate 

întotdeauna imediat. 

 Feed-back-ul din partea elevilor și a 

factorilor interesați nu este realizat 

permanent și nu este suficient utilizat 

pentru îmbunătățirea activității. 

 Se remarcă insuficienta implicare a 

elevilor în asumarea propriului proces de 

învățare, în evaluarea progresului pe care 

îl realizează. 

 Se observă eficiența scăzută și 

formalismul activităților de formare 

continuă la nivelul comisiilor metodice 

din școală. 

 Există în continuare o anumită rezistență a 

unor cadre didactice la schimbare, 

folosindu-se metode de predare-învățare-

evaluare mai tradiționale, care nu pun 

accent pe elev. 

 



Națională, unitatea noastră școlară este a 

doua dintre școlile gimnaziale, la nivel 

județean, conform studiului realizat de 

M.E.N. 

 Unitatea noastră școlară s-a implicat pe 

tot parcursul anului școlar în proiecte și 

activități organizate de ISJ Constanța 

(cursuri de formare, concursuri sportive 

județene, olimpiade școlare, concursul 

de titularizare). 

 Baza materială existentă a fost 

îmbunătățită prin atragerea de 

sponsorizări și cu sprijinul Asociației de 

Părinți „Unirea”. Aceasta a fost folosită 

în mod eficient venind în sprijinul 

procesului educativ. 

 Au fost înregistrate rezultate bune și 

foarte bune la olimpiadele și 

concursurile școlare. 

 Cabinetul medical și cel de asistență 

psihopedagogică au fost implicate pe tot 

parcursul anului școlar în diverse 

proiecte de profil și au sprijinit buna 

desfășurare a activității în școală. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 creșterea ofertei de formare continuă 

internă și externă a personalului didactic 

și didactic auxiliar; 

 generalizarea instrumentelor de 

asigurare a calității în educație, cu 

implicații benefice asupra formării 

cadrelor didactice și a nivelului de 

pregătire a elevilor; 

 derularea unor parteneriate inter-

instituționale care pot îmbunătății 

activitatea școlară și extrașcolară; 

 modernizarea site-ului școlii; 

 facilitatea colaborării cu specialiști din 

domenii diverse pentru un învățământ de 

calitate; 

 menținerea unei stări de disciplină și a 

unui climat de securitate pentru elevi. 

 dezinteresul manifestat de elevi pentru 

educație și formare; 

 resurse financiare insuficiente pentru 

dezvolatrea materială, pentru motivarea și 

stimularea personalului didactic; 

 existența unor familii care lucrează în 

străinătate, fapt ce determină apariția 

riscului de insucces școlar la elevi; 

 migrarea elevilor de clasa a V-a către 

nivelul gimnazial înființat în cadrul unor 

colegii cu prestigiu; 

 lipsa cadrelor didactice calificate la nivel 

primar; 

 posibile modificări în curriculum național 

necomunicate în timp util; 

 interesul scăzut și implicarea superficială 

a părinților în cunoașterea și rezolvarea 

problemelor școlii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ 

 

Având identitate nominală Școala Gimnazială nr. 43 “Ferdinand” aniversează anual ziua 

școlii, pe data de 10 Mai. Identificată cu semne distincte, școala este apreciată de comunitatea 

locală. 

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

cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ata amentul fa ă de copii, respectul pentru 

profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorin ă de 

afirmare.  Se întâlnesc  i cazuri de elitism profesional, individualism, competi ie, 

intelectualism, rutină, conservatorism, automul umire. 

      Climatul organiza iei  colare este unul deschis, caracterizat prin dinamism  i grad înalt de 

angajare a membrilor institu iei  colare; este un climat stimulativ care oferă satisfac ii, 

rela iile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect  i de sprijin reciproc. 

 

 

IX. ȚINTE STRATEGICE, OPȚIUNI STRATEGICE 

 

MOTIVAREA ALEGERII ȚINTELOR: 

 țintele stabilite respectă politicile și strategiile de dezvoltare naționale, regionale și 

locale; 

 sunt realizabile cu resursele existente și previzibile; 

 folosesc mai eficient resursele disponibile ale unității; 

 conduc la creșterea calității educației la nivelul unității; 

 conduc la formarea unui spirit de echipă în vederea realizării obiectivelor propuse; 

 contribuie la menținerea și consolidarea prestigiului unității. 

 

 

Nr. 

Crt. 

ȚINTA STRATEGICĂ OPȚIUNEA STRATEGICĂ 

 

1 

 

Diversificarea ofertei curriculare în 

acord cu nevoile și așteptările 

beneficiarilor 

Introducerea în C.D.Ș. a disciplinelor legate 

de comunicare și tehnologie avansată 

Înființarea de cercuri tematice (teatru, arte 

plastice și limbi străine) 

Susținerea performanțelor elevilor cu 

aptitudini înalte prin organizarea și 

participarea la olimpiade, concursuri, 

competiții 

Dezvoltarea competențelor lingvistice 

necesare comunicării la nivel 

interinstituțional internațional 

 

2 

 

Eficientizarea sistemului managerial 

intern în condițiile descentralizării 

învățământului 

Realizarea îndrumării și a controlului intern 

Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii de 

către angajați a reglementărilor care 

guvernează comportamentul acestora, 

prevenirea și raportarea fraudelor și 

neregulilor 

Monitorizarea formării continue a cadrelor 

didactice 



 

3 

 

Dezvoltarea unui parteneriat social 

activ 

Cooptarea părinților în programe educative și 

extrașcolare 

Continuarea unor proiecte ce vizează 

educația consumatorului în colaborare cu 

instituțiile județene de profil 

Dezvoltarea managementului de proiect în 

care să fie implicați în egală măsură elevi, 

părinți, cadre didactice 

Dezvoltarea ofertei de activități extrașcolare 

și a ofertei de petrecere a timpului liber 

Popularizarea prin intermediul mass-media a 

factorilor implicați în activități de parteneriat 

 

4 

 

Implementarea politicilor privind 

conceptul de educație echitabilă 

pentru diminuarea fenomenului de 

discriminare / segregare 

Asigurarea respectării drepturilor copiilor și 

tinerilor, în mediul școlar și familial, precum 

și consilierea părinților în acest sens 

Susținerea programelor de integrare a 

copiilor cu C.E.S. în învățământul de masă, 

sub diferite forme 

Pregătirea și formarea personalului didactic 

pentru asigurarea incluziunii 

 

5 

 

Dezvoltarea de proiecte și programe în 

scopul eficientizării folosirii resurselor 

educaționale și accesării fondurilor 

europene 

Încurajarea participării cadrelor didactice și a 

personalului de conducere în domeniul 

elaborării proiectelor 

Derularea de parteneriate, în vederea dotării 

unității școlare cu mobilier, dar și cu 

materiale didactice necesare laboratoarelor 

școlii 

Realizarea proiectelor în parteneriat școală – 

comunitate în folosul ambelor părți 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 

   

CURRICULUM 

* Aplicarea corectă  i creativă a curriculumului na ional  i 

asigurarea prin curriculumul  colii a unei rute educa ionale 

coerente, formative  i flexibile; 

*Compatibilizarea demersurilor proiective cu cele ac ionale 

 i evaluative; 

*Experimentarea unor practici educa ionale novatoare 

pentru dezvoltarea abilită ilor  i deprinderilor individuale  i 

a spiritului creativ: 

*Ini ierea unor programe educative complexe ( colare  i 

extra colare) proprii; 

*Organizarea  i monitorizarea desfă urării examenelor 

na ionale  i a concursurilor  colare; 

RESURSE UMANE 

*Ameliorarea continuă a presta iei didactice; 

*Dezvoltarea sistemului de formare continuă; 

*Crearea unui climat stimulativ  i de coeziune a colectivului 



 colii; 

RESURSE MATERIALE ŞI 

FINANCIARE 

*Asigurarea resurselor financiare proprii (extrabugetare); 

*Crearea condi iilor materiale necesare desfă urării 

procesului  educa ional; 

*Modernizarea bazei materiale conform cerin elor 

curriculare; 

PARTENERIATE- 

RELAŢII COMUNITARE 

*Men inerea  i dezvoltarea programelor de cooperare 

europeană; 

*Asigurarea unui climat de colaborare  i armonizare a 

intereselor între  elevi, părin i  i cadrele didactice; 

*Dezvoltarea rela iilor cu comunitatea în vederea 

cunoa terii nevoilor comunită ii, consilierii elevilor,ob inerii 

sprijinului din partea comunită ii, asigurarea unui climat de 

siguran ă pentru elevi  i personalul unită ii  i popularizarea 

 colii; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAME OPERAȚIONALE DE DEZVOLTARE 

 

 DOMENII FUNCȚIONALE PROGRAME DE DEZVOLTARE PERIOADA ȚINTA STRATEGICĂ 

1 MANAGEMENT 

INSTITUȚIONAL 

-Evaluarea calității managementului școlar, 

a activității personalului din unitate 

-Parteneriat educațional cu autoritățile locale 

2017 – 2020 T1, T2, T3, T4, T5 

2 CURRICULUM -Evaluarea calității curriculumui la decizia 

școlii, a activităților extrașcolare, a calității 

ofertei educaționale 

2017 – 2020 T1, T3 

3 MANAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE 

-Formarea continuă și dezvoltarea 

profesională a personalului didactic și 

didactic auxiliar din unitate 

2017 – 2020 T2, T4, T5 

4 PROGRAME ȘI PROIECTE -Participarea la proiecte și programe 

educaționale ale Uniunii Europene, la 

proiecte finanțate prin Fondul Social 

European, în vederea valorificării 

potențialului elevilor și a formării lor ca 

cetățeni europeni proactivi 

-Program privind activitatea extrșcolară 

2017 – 2020 T1, T4, T5 

5 RELAȚII CU COMUNITATEA 

ȘI IMAGINE 

-Comunicarea cu instituțiile mass-media la 

nivelul Municipiului Constanța, cu 

partenerii educaționali și cu reprezentanții 

celorlalte unități de învățământ 

2017 – 2020 T3, T5 

 

 

 

 

 

 



X. MONITORIZARE. EVALUARE 

 

Pentru implementarea eficientă a proiectului de dezvoltare instituțională: 

 Planul strategic va fi transformat în planuri opera ionale anuale, care vor fi revăzute  i 

modificate cu regularitate (ex. o dată la 6 luni); 

 Se va acorda aten ie deosebită participării la procesul de planificare strategică a 

fiecărui membru; se va realiza o comunicare eficientă cu fiecare membru al 

proiectului. 

 Se va realiza lista de responsabilită i pentru fiecare persoană (planificări lunare  i 

strategii de motivare). 

 Prin Consiliu de Administra ie se va desemna directorul ca persoană responsabilă 

pentru implementarea planului strategic, care va supraveghea procesul de 

implementare  i va raporta Consiliului de Administra ie schimbările intervenite. 

 

Evaluarea implementării Proiectului de Dezvoltare Instituțională se va realiza prin: 

 autoevaluarea anuală, efectuată în baza planurilor operaționale anuale de activitate, 

rezultatele desprinse fiind incluse în raportul anual; 

 evaluarea finală, realizată în ultimul an de implementare, rezultatele fiind incuse în 

Raportul de evaluare finală; 

 evaluarea ocazională, efectuată numai în cazul unor schimbări majore în Planul de 

activitate al școlii, datorate modificări unor documente de politici în domeniul 

educației. 

 

Monitorizarea se va realiza prin: 

-elaborarea graficului unic de monitorizare și control al școlii; 

-fișe tip de control; 

-rapoarte și procese verbale ale comisiilor; 

-rapoarte semestriale și anuale în cadrul Consiliului de Administrație; 

-existența și aplicarea procedurilor operaționale; 

-raport de evaluare internă a calității; 

-baza de date a școlii; 

-planuri remediale, fișe de monitorizare a activității; 

-ședințe de analiză privind impactul aplicării proiectului de dezvoltare instituțională; 

-portofoliile comisiilor; 

-chestionare inițiale și finale. 

Se vor realiza analize: 

De impact 

Se va urmări atingerea scopurilor propuse. 

Efectele de lungă durată vor fi măsurate după 

terminarea proiectului. 

Vor fi identificate schimbările pe care proiectul 

le-a produs în  coală. 

Asupra rezultatelor în timp 

Se va monitoriza gradul de atingere a obiectivelor 

propuse; 

Se vor măsura, pe toată durata proiectului, 

rezultatele pe durată medie; 

Se va previziona aducerea impactului. 

Asupra rezultatelor imediate 

Fiecare activitate prevăzută în proiect va fi atent 

monitorizată  i se va măsura gradul de realizare a 

rezultatelor a teptate. 



 


