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PLAN MANAGERIAL ANUAL 2019-2020 

Analiza SWOT 
 
DOMENIUL FUNCȚIONAL CURRICULUM 

  

Puncte tari: 

- Existenta unui curriculum nucleu, aplicat conform metodologiilor în 

vigoare  

- Pentru fiecare nivel de şcolarizare există material curricular 

corespunzător (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare 

curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de 

probleme, îndrumătoare, softuri educaţionale)  

- Relația între cadre didactice și elev, cadru didactic-părinti, cadru 

didactic-cadru didactic favorizează crearea unui climat educațional 

deschis și stimulativ  

- Calitatea actului educational, aplicarea unor strategii adecvate 

nivelului elevilor și a unui demers didactic informativ-formativ 

- Desfășurarea orelor de pregătire remedială la disciplinele de examen 

la Evaluarea Națională 

Puncte slabe:  

- 20% dintre elevii claselor a VII-a și a VIII-a sunt corigenți la sfârșitul 

semestrelor I sau II, promovând ulterior la examenul de corigență din 

iulie  

- Lipsa de implicare a unor cadre didactice în identificarea strategiilor 

didactice adecvate nivelului elevilor  

- Folosirea insuficientă a materialului didactic, a echipamentelor 

moderne  

- Lipsa PIP-urilor pentru elevii cu CES  
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- Desfășurarea orelor de pregătire suplimentară pentru performanță la 

disciplinele limba română,  limba engleză, limba franceză, matematică, 

religie ortodoxă 

- Proces instructiv-educativ de calitate demonstrat prin rezultate 

şcolare bune, procent de promovabilitate la evaluările naționale ridicat, 

premii la olimpiadele, concursurile școlare 

- Numeroase activități extracurriculare organizate în școală și în afara 

acesteia la care participă un număr mare de elevi, cadre didactice, 

reprezentanți ai comunității 

Oportunități: 

- Gama variată de cursuri oferite de diverse instituții pentru formarea 

continuă a cadrelor didactce  

Identificarea și stimularea elevilor capabili de performanță prin 

programe și pregătire suplimentară 

-Existența programelor model pentru disciplinele opționale 

- Existenţa site-urilor specializate în oferirea de materiale şi soft-uri 

pentru cadre didactice.  

Amenințări:  

- Schimbări frecvente în legislația școlară 

- Programe școlare incărcate  

-  Suprasolicitarea elevilor, ceea ce conduce la eșecul școlar  

 - Lipsa de implicare a părinților în urmărirea traiectului educațional al 

propriilor copii și în viața școlii 

 
DOMENIUL FUNCȚIONAL RESURSA UMANĂ 

 

Puncte tari:  

 - Echipa managerială preocupată de  creşterea calităţii procesului 

didactic, a bazei materiale şi aspectului şcolii  

 - Motivarea pozitivă a cadrelor didactice față de elevi și procesul de 

Puncte slabe:  

- Disponibilitatea redusă a unor cadre didactice de a se implica în 

activitățile din școală în afara normei de predare 

- Supraîncărcarea cu responsabilități a unor cadre didactice  
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învățare 

- Toate cadrele didactice sunt calificate, 90% dintre cadrele didactice 

sunt titulare cu grade didactice I,II, cu master, profesori pentru 

învățământul primar  

- Perfecționarea majorității cadrelor didactice prin stagii de formare, în 

specialitate, inițiere în utilizarea TIC, formarea pentru a preda la clasa 

pregătitoare, organizarea activităților extracurriculare, lucrul cu elevii 

cu CES 

 - Implicarea psihologului școlar în procesul de consiliere a părinților, 

elevilor și cadrelor didactice  

- Relațiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat 

educațional deschis, stimulativ  

- Transmiterea informațiilor  

- Lipsa abilității de a lucra în echipă manifestată de unele cadre 

didactice  

 - Cadre didactice cu norma didactică la maimulte şcoli  

- Imposibilitatea motivării prin recompensă a cadrelor didactice care se 

implică în activități extracurriculare  

 

Oportunități:  

- Existența multiplelor posibilități de informare ( internet) și de formare 

a cadrelor didactice( programe naționale, europene) 

- Numărul de intâlniri și activități ale cadrelor didactice în afara orelor 

de curs favorizează  împărtășirea experienței, creșterea coeziunii 

grupului 

Amenințări:  

- Scăderea populației școlare  

- Modificarea scării valorilor fundamentale în societate  

- Criza de timp a părinților datorită situației actuale economice, reduce 

participarea familiei în viața școlii, cu implicații atât în relația părinte-

elev, cât și în performanța școlară a elevilor  

- Creşterea numărului elevilor cu cerinţe educaţionale speciale  

- Migrarea elevilor spre alte unități școlare 
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DOMENIUL FUNCȚIONAL RESURSA MATERIALĂ ȘI FINANCIARĂ 
 

Puncte tari:  

- Preocuparea echipei manageriale pentru modernizarea școlii și 

încadrarea în normele de igienă  

- Preocuparea cadrelor didactice și a părinților pentru dezvoltarea bazei 

materiale la învățământul primar 

- Existența fondului de carte din biblioteca școlii  

- Stare fizică bună a bazei tehnico-materiale, săli de clasă, laboratoare, 

cabinete, biblioteca, teren de sport cu suprafață sintetică  

Puncte slabe:  

- Instalațiile electrice, termice sunt foarte vechi și prezintă risc în 

funcționare 

- Mobilierul din sălile de clasă și laboratoare nu a mai fost înnnoit din 

anul 2007- Insuficiența numărului de calculatoare, video-proiectoare și 

copiatoare pentru sălile de clasă și laboratoare 

- Depășirea morală și tehnică a  cabinetului AeL  

- Resursele financiare nu sunt suficiente pentru achiziționarea de 

mijloace moderne de învățământ 

- Lipsa fondurilor pentru recompensarea activităţilor de performanţă 

ale elevilor şi cadrelor didactice 

Oportunități:  

- Proiectul Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială „Sfântul 

Grigorie Teologul”în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrasctructurii educaționale, 

Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv 

în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare 

pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor în educație și 

formare, Obiectiv specific 10.1 –Creșterea gradului de participare la 

nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special 

pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel de 

proiecte nr.POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni în valoare de 

4.867.568,46 lei  

Amenințări:  

- Surse financiare bugetare limitate  

- Ritmul rapid al schimbărilor tehnologice ce conduc la uzura morală a 

mijloacelor de învățământ 

- Lipsa de responsabilitate în utilizarea în condiții optime a resurselor 

școlii  

- Lipsa de susținere cu fonduri extrabugetare de către Asociația 

părinților, ONG-uri 
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- Descentralizarea și autonomia instituțională  

- Posibilitatea desfășurării de activități în parteneriat cu asociații 

sportive, culturale  

- Stimularea personalului didactic în scopul elaborării de proiecte cu 

finanțare externă  

 
DOMENIUL FUNCȚIONAL RELAȚII COMUNITARE 
 

Puncte tari:  

-Număr mare de proiete și parteneriate încheiate cu instituții din 

comunitate sau școli 

- Comisia O.S.P. organizează un program eficient de consiliere cu elevii 

și părinții în vederea orientării școlare și profesionale a elevilor  

- Existenta unei colaborări permanente școală-părintii-elevi  

- Colaborarea permanentă cu reprezentanți ai autorităților statului 

pentru prevenirea delicvenței juvenile, traficului de ființe, consumului 

de substanțe halucinogene  

- Implicarea părinților în activitățile extracurriculare  

- Menținerea unei tradiții în organizarea de activități cu diverse ocazii: 

Săptămâna Porților deschise, serbări școlare, acțiuni de voluntariat  

Colaborarea cu Poliția, Secția 4 Poliţie, Teatrul Nae Leonard, Complexul 

Muzeal Științele Naturii, Centrul Cultural Dunărea de Jos, Biserica Sf. 

Treime Filești 

-Comunicarea informațiilor privitoare la activitățile din școală prin 

Puncte slabe:  

- Legătura de parteneriat cu ONG-urile nu sunt stabile 

- Parteneriatele cu liceele vocaționale/ școli profesionale în vederea 

orientării școlare sunt insuficiente  

- Activitățile desfășurate de școala nu implică întotdeauna participarea 

părinților  

- Lipsa proiectelor pentru realizarea de  schimburi de experiență cu alte 

scoli din țară sau străinătate  

- Lipsa abilității de a lucra în grup și în echipă, manifestată de unele 

cadre didactice 
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intermediul site-ului școlii și a paginii de facebook 

Oportunități:  

-  Participarea la proiectele unor instituții locale sau europene  

- Disponibilitatea unor instituții de a veni în sprijinul școlii ( Primărie, 

ONG-uri, biserica, poliție, instituții culturale) 

- Interesul liceelor de a-și prezenta oferta educațională  

- Promovarea imaginii și creșterea prestigiului școlii 

Amenințări:  

- Desfașurarea în școală a programului Şcoală după şcoală are probleme 

de legalitate  

- Nivelul de educație al părinților și timpul lor limitat pot însemna o 

slabă implicare a beneficiarilor în viața școlii  

- Instabilitatea la nivel social și economic a instituțiilor potențial 

partenere  

-Concurența cu alte unități școlare din oraș  

- Insuficienta adaptare a mentalității și comportamentelor părinților la 

realitățile cotidiene  și mai ales în raport cu proprii copii 

 

Ţinte strategice 

1. Creșterea calității actului educativ prin organizarea de activități curriculare și extracurriculare care să asigure dezvoltarea competențelor cheie la 

elevi. 

2. Asigurarea resurselor umane și materiale necesare promovării educației care să favorizeze dezvoltarea intelectuală, culturală și morală a elevilor. 

3.  Valorificarea experiențelor dobândite în cadrul proiectelor și parteneriatelor locale, județene, naționale și internaționale prin implementarea și 

adaptarea de strategii eficiente care să asigure succesul școlar. 
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Opţiuni strategice 

1. Creșterea calității actului educativ prin organizarea de activități curriculare și extracurriculare care să asigure dezvoltarea competențelor cheie 

la elevi. 

Obiectiv 1.1. Aplicarea de către 80% din cadrele didactice a metodelor activ – participative în activităţile de predare – învăţare – evaluare însuşite la 

cursurile de  formare continuă;  

Obiectiv 1.2. Selectarea, pregătirea personalizată şi participarea a 20% din elevi la competiţii, concursuri şi  olimpiade şcolare; 

Obiectiv 1.3. Adaptarea ofertei CDȘ la cerințele elevilor și părinților cu scopul îmbunătățirii rezultatelor școlare cu 5% față de anul școlar 2018-2019; 

Obiectiv 1.4. Modernizarea bazei materiale a școlii prin dotarea cu calculatoare și videoproiectoare a 3 săli de clasă pentru crearea condițiilor optime 

în vederea organizării activităților curriculare și extracurriculare;  

Obiectiv 1.5. Sprijinirea elevilor mai puțin motivați și mai puțin susținuți de familii în vederea ameliorării rezultatelor școlare cu 10% mai mult față de 

anul școlar 2018-2019. 

2. Asigurarea resurselor umane și materiale necesare promovării educației care să favorizeze dezvoltarea intelectuală, culturală și morală a 

elevilor. 

Obiectiv 2.1. Participarea tuturor cadrelor didactice la cel puțin un program de formare pentru a desfășura un proces educativ eficient; 

Obiectiv 2.2. Realizarea de 2-3 activități cu caracter interdisciplinar care să permită elevilor formarea unei viziuni globale despre educație și 

instrucție; 

Obiectiv 2.3. Achiziţia de softuri educaţionale, mijloace media şi mijloace didactice pentru trei discipline de predare; 

Obiectiv 2.4. Pregătirea a 80% din cadrele didactice pentru a dobândi abilitățile de lucru cu elevii cu CES. 

3. Valorificarea experiențelor dobândite în cadrul proiectelor și parteneriatelor locale, județene, naționale și internaționale prin implementarea și 

adaptarea de strategii eficiente care să asigure succesul școlar. 

Obiectiv 3.1. Implementarea proiectului: Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul”în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrasctructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și formare, 



8 
 

inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor în educație și 

formare, Obiectiv specific 10.1 –Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu 

risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel de proiecte nr.POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni în valoare de 4.867.568,46 lei  

Obiectiv 3.2. Implementarea a cel puțin un program e-Twinning, Erasmus+ în calitate de școală parteneră sau coordonatoare; 

Obiectiv 3.3. Realizarea unui centru de pregătire și evaluare în vederea susținerii examenelor Cambridge; 

Obiectiv 3.4. Promovarea a câte unui program educaţional în domeniul educaţiei pentru  sănătate, educaţiei ecologice şi de protecţie a mediului, 

educației pentru dezvoltare personală, educaţiei pentru o societate democratică, educației privind prevenirea violenței, educației privind 

combaterea traficului de persoane; 

Obiectiv 3.5. Realizarea a 1-2 parteneriate cu instituții abilitate care pot sprijini școala în pregătirea elevilor cu cerințe speciale. 
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1. Creșterea calității actului educativ prin organizarea de activități curriculare și extracurriculare care să asigure dezvoltarea competențelor cheie 
la elevi. 

Activitatea Obiective Resurse Termene Responsabili 
Indicatori de 
performanță 

Identificarea nevoii de formare continuă, 
perfecționare și consiliere a cadrelor 
didactice și  a personalului didactic 
auxiliar din școală. 

1.1. Chestionare Octombrie  2019 

Responsabilul cu 
dezvoltarea 
profesională și 
evoluție în cariera 
didactică 
Director 

Analiza de nevoi 
pentru formarea 
profesională a 
personalului didactic și 
didactic auxiliar din 
școală 

Proiectarea și realizarea acțiunilor de 
formare continuă, de perfecționare a 
activităților  la nivelul comisiilor 
metodice, în funcție de nevoile 
depistate. 

1.1. 

Planul managerial 
al Comisiei pentru 
dezvoltare 
profesională și 
evoluție în cariera 
didactică 

Semestrial 

Responsabilul cu 
dezvoltarea 
profesională și 
evoluție în cariera 
didactică 
Responsabilii 
comisiilor metodice 

 
Participarea întregului 
personal la 1-2 cursuri 
de formare 

Promovarea și valorificarea cercetării și 
inovației pedagogice la nivel local și 
județean prin proiectele desfășurate în 
școală 

1.1. Proiecte educative Semestrial 

Responsabilul cu 
dezvoltarea 
profesională și 
evoluție în cariera 
didactică 
Responsabilii 
comisiilor metodice 

 
Derularea a 1-2 
proiecte educative 

Identificarea elevilor capabili de 
performanță școlară 

1.2. Chestionare 
Octombrie-
Noiembrie 2019 

Responsabilii 
comisiilor metodice 

20% din elevii școlii 
vor fi pregătiți pentru 
concursuri școlare 

Adoptarea unui plan de măsuri în 
vederea stabilirii măsurilor necesare 
pregătirii pentru performanță a elevilor 

1.2. Plan de măsuri  Octombrie 2019 
Responsabilii 
comisiilor metodice 

20% din elevii școlii 
vor fi pregătiți pentru 
concursuri școlare 

Popularizarea rezultatelor obținute de 
elevi și cadre didactice la concursurile 
școlare 

1.2. 
Articole publicate 
pe site-ul școlii, 
pagina de facebook 

Lunar 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Informatician 

 
Articole publicate 
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a școlii, presă 

Identificarea surselor financiare și 
materiale pentru recompensarea 
elevilor și cadrelor didactice care au 
obținut rezultate de excepție la 
competițiile școlare 

1.2. 

Propuneri la 
întocmirea 
bugetului 
Venituri proprii 
Sponsorizări 

Decembrie 2019 

 
Director 
Contabil 
Consilier educativ 

 
1-2 activități de 
premiere 

Întocmirea ofertei educaționale a școlii. 1.3. 
Oferta 
educațională 

Ianauarie - 
Februarie 2020 

Director 
Consilier educativ 
 

Pliantul ce cuprinde 
oferta educațională a 
școlii 

Demararea acțiunii de realizare a 
pachetelor opționale (CDȘ) pentru anul 
scolar 2020/2021.  

1.3. Oferta C.D.Ș. 
Noiembrie 2019 - 
Martie 2020 

Director 
Responsabilii 
Comisiilor metodice 

Obținerea aprobării 
pentru CDȘ-urile care 
au întrunit cele mai 
multe semnături 

Identificarea resurselor financiare 
necesare achiziționării a trei calculatoare 
și videoproiectoare pentru trei săli de 
clasă 

1.4. 

Propuneri la 
întocmirea 
bugetului 
Venituri proprii 
Sponsorizări 

 
 
Decembrie 2019 
 

 
Director 
Contabil 
 

 
 
Lista de achiziții 

Identificarea resurselor financiare 
necesare achiziționării de softuri 
educaționale 

 
1.4. 

Propuneri la 
întocmirea 
bugetului 
Venituri proprii 
Sponsorizări 

 
Decembrie 2019 
 

 
Director 
Contabil 
 
 

 
Lista de achiziții 

Adoptarea planului de măsuri remediale 
pentru îmbunătățirea rezultatelor 
școlare ale elevilor aflați în situație de 
risc educațional  

1.5. 
Plan de măsuri 
remediale 

Semestrial 
Director 
Responsabilii 
Comisiilor metodice 

Plan de măsuri la 
disciplinele la care mai 
mult de 20% din elevi 
au note de 5 și sub 5 

Sprijinirea materială a familiilor elevilor 
cu situație materială precară 

1.5. 
Donații 
Sponsorizări 

Semestrial 
Director 
Consilier educativ 

2-3 activități de 
colectare și 
donare/semestru 

Identificarea resurselor financiare 
necesare participării elevilor proveniți 
din familii cu situație materială precară 

1.5. 
Donații 
Sponsorizări 

Semestrial 
Director 
Consilier educativ 

Identificarea a 15-20 
de elevi care vor fi 
sprijiniți pentru a 
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la activități extracurriculare participa la activitățile 
extracurriculare 

Identificarea elevilor ai căror părinți sunt 
la muncă în străinătate și persoanele în 
grija cui se află 

1.5. Chestionare Septembrie 2019 
Diriginți 
Psiholog școlar 

Lista cu elevii ai căror 
părinți se află în 
străinătate 

Întocmirea unui program de sprijin 
pentru elevii ai căror părinți sunt plecați 
la muncă în străinătate 

1.5. 

Plan de măsuri 
pentru elevii ai 
căror părinți sunt 
plecați la muncă în 
străinătate 

Septembrie 2019 
Director 
Psiholog școlar 

2-3 activități de 
sprijin/semestru 

 

2. Asigurarea resurselor umane și materiale necesare promovării educației care să favorizeze dezvoltarea intelectuală, culturală și morală a 
elevilor. 

Activitatea Obiective Resurse Termene Responsabili 
Indicatori de 
performanță 

Organizarea în parteneriat cu instituții 
acreditate a cursurilor de formare 
pentru personalul școlii  

2.1. 
Oferta cursuri de 
formare 

Semestrial 

Director 
Responsabilul cu 
dezvoltarea 
profesională și 
evoluție în cariera 
didactică 

1-2 cursuri de formare 

Asigurarea cu personal calificat în 
vederea desfășurării activităților cu elevii 
cu CES. 

2.1. C.J.R.A.E. Septembrie 2019 
Director 
Psiholog școlar 

80% din cadre 
didactice particip la 
cursuri de formare 

Semnarea de parteneriate cu instituțiile 
de cultură, O.N.G.-uri care să sprijine 
activitatea educativă din școală. 

2.2. Parteneriate Semestrial 
Director 
Consilier educativ 
 

2-3 acorduri de 
parteneriat 

Consolidarea parteneriatului cu 
Comitetul Reprezentativ al Părinților în 
vederea susținerii activităților educative. 

2.2. 
Parteneriat cu 
C.R.P. 

Semestrial 
Director 
Consilier educativ 

2-3 activități/semestru 

Afișarea informațiilor despre activitatea 
școlii pe site-ul școlii, pagina de 
facebook, în presă. 

2.2. 
Informații 
publicate 

Lunar 
Consilier educativ 
Informatician 
 

 4-5 articole 
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Desfășurarea de activități cu caracter 
interdisciplinar in-door și out-door. 

2.2. 
Planul activităților 
extracurriculare 

Lunar 
Consilier educativ 
Cadre didactice 

4-5 activități/semestru 

Identificarea resurselor financiare 
necesare achiziționării de softuri 
educaționale pentru trei discipline  

2.3. 

Propuneri la 
întocmirea 
bugetului 
Venituri proprii 
Sponsorizări 

Decembrie 2019 

Director 
Contabil 
Responsabilii 
comisiilor metodice 

Achiziționarea de 
softuri educaționale  

Încheierea de parteneriate cu instituții 
abilitate care să sprijine activitatea școlii 
în pregătirea elevilor cu C.E.S. 

2.4. 
Parteneriate cu 
instituții 

Semestrial 
Director 
Psiholog școlar 
Cadre didactice 

1-3 parteneriate 

Sprijinirea elevilor cu C.E.S. în implicarea 
activă în activitățile educative din școală. 

2.4. 
 

Planul activităților 
extracurriculare 

Semestrial 
Consilier educativ 
Psiholog școlar 
Cadre didactice 

1-2 proiecte în care să 
fie implicați elevii cu 
C.E.S. 

Întocmirea de programe școlare 
adaptate lucrului cu elevi cu C.E.S. 

2.4. 
 

C.J.R.A.E. Septembrie 2019 
Psiholog școlar 
Cadre didactice 

Programe școlare 
adaptate pentru 
fiecare elev 

Asigurarea mijloacelor materiale 
necesare lucrului cu elevi cu C.E.S. 

2.4. 

Propuneri la 
întocmirea 
bugetului 
Venituri proprii 

Decembrie 2019 
Psiholog școlar 
Cadre didactice 

Lista achiziții 

 

3. Valorificarea experiențelor dobândite în cadrul proiectelor și parteneriatelor locale, județene, naționale și internaționale prin implementarea și 
adaptarea de strategii eficiente care să asigure succesul școlar. 

Activitatea Obiective Resurse Termene Responsabili 
Indicatori de 
performanță 

Implementarea în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Galați a proiectului: 
Reabilitare și Modernizare Școala 
Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul” în 
cadrul Programului Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 10 – 
Îmbunătățirea infrasctructurii 
educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 

3.1. 

Programul 
Operațional 
Regional 2014-
2020, Axa 
prioritară 10  

2019-2021 

Primăria  
Municipiului Galați 
Consiliul de 
administrație al Școlii 
Gimnaziale „Sfântul 
Grigorie Teologul” 
 
 

Implementarea 
Proiectului: 
Reabilitare și 
Modernizare Școala 
Gimnazială „Sfântul 
Grigorie Teologul” în 
cadrul Programului 
Operațional Regional 
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– Investițiile în educație și formare, 
inclusiv în formare profesională, pentru 
dobândirea de competențe și învățare pe 
tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor în educație și formare, 
Obiectiv specific 10.1 –Creșterea gradului 
de participare la nivelul educației timpurii 
și învățământului obligatoriu, în special 
pentru copiii cu risc crescut de părăsire 
timpurie a sistemului, Apel de proiecte 
nr.POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni în 
valoare de 4.867.568,46 lei  

 2014-2020, Axa 
prioritară 10 

 Implicarea în  proiecte e-Twinning sau cu 
finanțare europeană prin programul 
Erasmus + 

3.2. 

Proiecte  
e-Twinning sau cu 
finanțare 
europeană prin 
programul   
Erasmus + 

Semestrial 

Consilier educativ 
Comisia pentru 
programe și proiecte 
europene 
Cadre didactice 

1-2 parteneriate 
internaționale 

Derularea demersurilor pentru realizarea 
unui centru de pregătire și evaluare în 
vederea susținerii examenelor Cambridge 

3.3. 

Parteneriat  cu 
European 
Examinations  
Centre   

Noiembrie 2019 

Responsabil Comisia 
pentru programe și 
proiecte europene 
Director 

Organizarea centrului 
de pregătire și 
examinare vederea 
susținerii examenelor 
Cambridge 

 Dezvoltarea capacității de 
cooperare a școlii cu alte instituții de 
învățământ, organizații ale societății civile, 
autorității publice, instituții de cultură. 
a) Pe plan local: Biblioteca„V.A.Urechia”, 
Primăria Municipiului Galați, C.C.D. Galați, 
cu Biserica Sfânta Treime; Poliția-Secția 4; 
cu Jandarmeria; Direcția pentru Protecția 
Copilului; ONG-uri; cu școli, licee, centre 
de plasament  etc. 

3.4. 

Parteneriate cu 
instituții de 
învățământ,  
instituții de cultură, 
Biserica, Poliție, 
O.N.G.-uri 

 
Semestrial 
 
 

Director  
Consilier educativ  
Cadre didactice 
C.R.P. 
C.Ș.E. 

2-3 parteneriate cu 
instituții de 
învățământ,   
instituțiile de cultură, 
Biserica, Poliție, 
O.N.G.-uri 
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b) Pe plan național: școli din țară; ONG-
uri; instituții de cultură etc. 

Derularea unor evenimente 
importante în viața școlii: 
Săptămâna Porților deschise 
Activități dedicate zilelor de  5 
octombrie, 30 noiembrie, 1 Decembrie, 1 
și 8 martie, 
Serbări școlare 

3.4. 

Programul 
activităților 
dedicate 
evenimentelor 
menționate 

Semestrial 
 

Director  
Consilier educativ  

 4-5 
activități/semestru 

Elaborarea proiectului activităților 
educative școlare și extrașcolare  

3.4. 
Proiectul 
activităților școlare 
și extrașccolare 

Septembrie 2019 
Consilier educativ  
Cadre didactice 

4-5 activități/semestru  

Participarea la proiecte educaționale pe 
următoarele teme:  educație pentru  
sănătate, educaţie ecologică şi de 
protecţie a mediului, educație pentru 
dezvoltare personală, educaţie pentru o 
societate democratică, educație privind 
prevenirea violenței, educație privind 
combaterea traficului de persoane 

3.4. 
Documentaţie 
proiecte 
educaționale 

Semestrial 
Consilier educativ  
Cadre didactice 
 

4-5 activități/semestru 

Asigurararea dotării cu mijloace necesare 
desfășurării de activități educative. 

3.4. 

Propuneri la 
întocmirea 
bugetului 
Venituri proprii 

Decembrie 2019 

Director 
Contabil 
Consilier educativ  
 

Lista achizițiilor 

Realizarea parteneriatelor cu instituțiile 
abilitate care să sprijine cadrele didactice 
în pregătirea elevilor cu cerințe speciale. 

3.5. 
Parteneriate cu 
instituții acreditate 

Semestrial 

Director 
Responsabilul cu 
dezvoltarea 
profesională și 
evoluție în cariera 
didactică 

1-2 cursuri de formare 

 
DIRECTOR, 

PROF. GINA ALCEA 


