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ȘCOALA  GIMNAZIALĂ “GRIGORE MOISIL” 
VIZIUNEA 

   ·    Angajare responsabilă, certificarea calităţii și performanţă în oferirea serviciilor 
educaţionale , un dialog deschis  și armonizare permanent cu așteptările partenerilor 
educaţionali și sociali. 
 

 
 

MISIUNEA 
·    Crearea unei școli centrată pe promovarea valorilor și principiilor democratice, 
pe implicarea mai largă a comunităţii în viaţa școlii pentru comunitate ; 
·       Crearea unei școli capabile să promoveze competenţele de bază: a învăţa 
pentru a ști , pentru a face , pentru a fi, pentru a trăi împreună cu ceilalţi; 
·     Climatul educaţional al școlii să fie bazat pe performanţă, competiţie 
transparent și onestă, pe cooperare și încurajarea iniţiativei individuale și a 
inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea  individual a fiecărui elev și 
egalitatea de șanse prin educaţie. 
·           Să devină un reper educaţional al sistemului de învăţământ prahovean; 
·        Să promoveze un învăţământ modern, deschis și flexibil, capabil să asigure 
formarea armonioasă a personalităţii și dezvoltarea  echilibrată a competenţelor 
academice, sociale, fizice, spirituale, și artistice ale copiilor; 
·    Să satisfacă prin serviciile diversificate oferite,  exigenţele consumatorului- 
copilul; 
·       Să se integreze în comunitate , asigurând un raport optim între grupurile de 
interes: elevi,  părinţi , cadre didactice, autorităţi locale, agenţi economici, etc; 
·       Să-și fundamenteze obiectivele pe valorile școlii : personalul , facilităţile, 
produsul și fondurile; 
·       Să-și orienteze politica educaţională pe calitatea serviciilor și obţinerea 
performanţelor. 



CUPRINS 

 I.CONTEXTUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ŞI SOCIO-
CULTURAL, REFORMATOR ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 

 II. PRINCIPALELE ASPECTE LEGATE DE ORGANIZARE 

 III INDICATORI DE CALITATE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  

 IV. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ  

 IV.1 Activitatea educativă şcolară  

 IV.2 Activitatea educativă extraşcolară 

 V.   ACTIVITATEA C.E.A.C. 

 VI. RESURSE UMANE, Formare şi dezvoltare profesională  

 VII RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE  

 VIII. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 IX.1. Învăţământ preşcolar 

       2. Învăţământ primar 

      3. Analiza disciplinelor de învăţământ  
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 ORDIN nr. 5272 / 22.9.2015 - privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor, Monitorul Oficial nr. 727 / 

28.9.2015; 

 ORDIN nr. 5238 / 16.9.2015 - pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe 

parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.959/2013; Monitorul Oficial nr. 711 / 22.9.2015; 

 ORDIN nr. 5232 / 14.9.2015 - privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar, Monitorul Oficial nr. 720 / 

24.9.2015; 

 ORDIN nr. 5057 / 26.8.2015 - privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 

5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, 

privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, Monitorul Oficial nr. 675 /4.9.2015; 

 ORDIN nr. 5036 / 25.8.2015 - pentru modificarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale 

speciale integraţi în învăţământul de masă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 5.574/2011; Monitorul Oficial nr. 680 / 8.9.2015; 

 ORDIN nr. 4712 / 11.8.2015 - privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în 

management educaţional, seria a 9-a; Monitorul Oficial nr. 631 / 19.8.2015; 

 ORDIN nr. 4621 /23.7.2015 - pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014; Monitorul Oficial nr. 601 / 10.8.2015; 

 ORDIN nr. 5138 / 15.12.2014 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual , Monitorul Oficial nr. 49 

/ 21.1.2015 ; 

 ORDIN nr. 5120 / 12.12.2014 - pentru modificarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului 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 licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Monitorul Oficial nr. 944 / 23.12.2014 ; 

 ORDIN nr. 5113 / 15.12.2014 - pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al instituţiilor şi 

unităţilor subordonate/coordonate a căror activitate vizează învăţământul preuniversitar , Monitorul Oficial nr. 8 / 7.1.2015 ; 

 ORDIN nr. 5792 / 16.11.2015 - pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru 

încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

  ORDIN nr. 5559 / 27.10.2015 - pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016 - 2017, 

aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale si cercetarii stiintifice ;Monitorul Oficial partea I, nr. 848/ 16.11.2015 ; 

 ORDIN nr. 5004 / 2.12.2014 - privind aprobarea programelor şcolare pentru discipline de pregătire sportivă practică, învăţământ primar, clasele I - a II-a şi clasele a III-a - a 

IV-a , Monitorul Oficial nr. 21 / 12.1.2015 ; 

 ORDIN nr. 5003 / 2.12.2014 - privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământ primar, clasele a III-a şi a IV-a;  Monitorul Oficial nr. 24 / 13.1.2015; 
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ORDIN nr. 5001 / 2.12.2014 - privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplina Religie, învăţământ primar , Monitorul Oficial nr. 34 / 15.1.2015; 

ORDIN nr.6161 / 22.12.2016 - pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, 

sesiunea 2017 și  ORDIN nr.3252 /14.02.2017 pentru modificarea Anexei I din Metodologie  ; 

ORDIN nr. 4808 / 22.10.2014 - privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova , Monitorul Oficial nr. 789 / 29.10.2014 ; 

ORDIN nr. 5087/ 28.09.2016 - privind modificarea si completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ; 

ORDIN nr. 4815 / 2017-  privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2014 - 2015; 

ORDIN nr. 4619 / 22.9.2014 - pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar , 

Monitorul Oficial nr. 696 / 23.9.2014; 

ORDIN nr. 4553 / 10.9.2014 - pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului 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 licenţă, pentru cadrele didactice din 

învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2014 – 2015, Monitorul Oficial nr. 691 / 

22.9.2014; 

ORDIN nr. 4436 / 29.8.2014 - pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi 

echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere 

europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul 

învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat , Monitorul Oficial nr. 790 / 30.10.2014; 

ORDIN nr. 3838 / 11.7.2014 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative din sistemul naţional de învăţământ , Monitorul Oficial nr. 518 / 11.7.2014; 

ORDIN nr. 3597 / 18.6.2014 - pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011,  Monitorul Oficial nr. 463 / 25.6.2014; 

ORDIN nr. 3240 / 26.3.2014 - pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului , Monitorul Oficial nr. 340 / 8.5.2014; 

 ORDIN nr. 3060 / 03.02.2014 - privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ 

preuniversitar , Monitorul Oficial nr. 99 / 7.2.2014; 

ORDIN nr. 5559 / 22.11.2013 - privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar , Monitorul Oficial nr. 186 / 14.3.2014; 

ORDIN nr. 5144 / 26.9.2013 - privind aprobarea Strategiei anticorupţie în educaţie , Monitorul Oficial nr. 714 / 20.11.2013; 

ORDIN nr. 3753/9.02.2011 - privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ; 
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ORDIN nr. 5552/7.10.2011 - pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul 

naţional de învăţământ, Monitorul Oficial nr. 0713 din 10 Octombrie 2011; 

ORDIN nr.5488/29.09.2011- privind aprobarea regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare, Monitor oficial al României, Partea I, nr.733/19.X.2011; 

ORDIN NR. 5546/6.10.2011 - privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea titlului „Profesorul anului“ în învăţământul preuniversitar, Monitorul Oficial nr. 0715 din 11 Octombrie 2011; 

 

ORDIN NR. 5559/7.10.2011 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ, Monitorul Oficial nr. 0723 din 13 Octombrie 

2011; 

 

ORDIN NR. 5349/7.09.2011 - privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoala după şcoală“, Monitorul Oficial nr. 0738 din 20 Octombrie 2011; 

ORDIN NR. 5485/29.09.2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii 

didactice, Monitorul Oficial nr. 0739 din 20 Octombrie 2011; 

 

ORDIN NR. 5549/6.10.2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în 

management educaţional, Monitorul Oficial nr. 0742 din 21 Octombrie 2011; 

ORDIN NR. /6.10.2011 - privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Monitorul Oficial nr. 0746 din 24 Octombrie 2011Actul nr. - din 06 Octombrie 2011; 

 

ORDIN NR. 5556/7.10.2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, Monitorul Oficial nr. 0757 din 27 

Octombrie 2011; 

 

ORDIN NR. 5565/7.10.2011 - pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, Monitorul Oficial nr. 

0767 din 31 Octombrie 2011; 

 

ORDIN NR. 5561/7.10.2011- pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, Monitorul Oficial nr. 0767 din 31 Octombrie 2011; 

 

ORDIN NR. 5576/7.10.2011 - privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, Monitorul Oficial nr. 0768 din 01 Noiembrie 2011; 

 

ORDIN NR. 5720/18.10.2011 - pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nationale nr. 4.433/2011 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui 

ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, Monitorul Oficial nr. 0770 din 01 Noiembrie 2011; 

 

ORDIN NR. 5568/7.10.2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat, Monitorul Oficial nr. 0784 din 04 Noiembrie 2011; 

 

ORDIN NR. 5574/7.10.2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin  
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educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, Monitorul Oficial nr. 0785 din 04 Noiembrie 

2011; 

 

ORDIN NR. 5564/7.10.2011- privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de 

formare oferite de aceştia, Monitorul Oficial nr. 0790 din 08 Noiembrie 2011; 

 

ORDIN NR. 5570/7.10.2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, 

Monitorul Oficial nr. 0792 din 08 Noiembrie 2011; 

-OMECTS 5547/06.10.2011- cu privire la Regulamentul de inspectie al unitatilor de invatamant preuniversitar; 

-OMECTS 5565/07.10.2011-  cu privire la Regulamentul privind regimul actelor de studii si al documentele scolare gestionate de unitatile de invatamant 

preuniversitar; 

-OMECTS 4865/16.08.2011- cu privire la aprobarea Normelor metodologice pt. stabilirea obligatiei didactice de predare a personalului de conducere din 

inspectoratele scolare,unitatile de invatamant,unitatile conexe,precum si a personalului de indrumare si  control din inspectoratele scolare  si a personalului 

didactic din casele corpului didactic; 

-OMECTS nr.1409/29.06.2007 cu privire la Strategia MENCṢ de reducere a fenomenului de violenṭă în unităṭile de învăṭământ preuniversitar; 

-OMFP 946/2005 modificat si completat prin OMFP nr.1389/22.08.2006,respectiv OMFP nr.1649/17.02.2011- cu privire la standardele de dezvoltare a 

sistemului de control intern managerial; 

- Programul National de Guvernare 2013-2016 - Guvernul României; 

- Ordonata de urgenta a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităṭii educaṭiei, aprobată prin Legea nr. 87 / 2006 

-Legea 53/2003 - Codul Muncii – republicată în 2011; 

  



  STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI   

  2016 - 2017 
   

  În prezenta analiză, vom face apel la 
argumente dezirabile si date comparabile, 
raportându-ne la un sistem de indicatori 
cuantificabili, evitând pe cât posibil estimările 
subiective. 

        Pornim de la premisa că, important din 
perspectiva deciziei şi a nevoii de ameliorare, este 
a identifica atât aspectele pozitive si experienţele 
ce se impun a fi promovate, cât şi elementele la 
nivelul cărora există decalaje în raport cu 
performanţele scontate.  
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Puncte tari identificate : 
 
 

● Diversitatea ofertei educaţionale;  
● Existenţa pentru fiecare nivel de şcolarizare a întregului material 

curricular (planuri de învăţământ, programe şcolare,); 
● Rezultate bune la Evaluarea Naţională;  
● Numărul mare de elevi participanţi şi premiaţi la concursurile 

judeţene şi naţionale, precum şi la olimpiadele judeţene; 
● Colaborare permanentă şi eficientă a şcolii cu instituţiile publice, 

autorităţile locale şi judeţene; 
● Implicare şi participare la proiecte educative, umanitare; 
● Participare la simpozioane, conferinte, cercuri metodice; 
● Funcţionarea eficientă a sistemului de comunicare formal internă cu 

personalul propriu şi cu elevii, cât şi a celui de comunicare formal 
externă cu părinţii, comunitatea locală, ISJ etc. 
● Eficienta dovedita a efectuarii serviciului de permanenta ; 
● Implementarea sistemului de evaluare/autoevaluare şi asigurare a 

calităţii ; 
● Numărul mare de cadre didactice participante la proiectele de 

dezvoltare profesională a resursei umane finanţate prin Fondul Social 
European; 
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Puncte slabe identificate : 
 
 
 

● Slaba implicare a profesorilor în proiecte interne şi 

internaţionale; 
●   Oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor, 

opţiunile se fac în funcţie de decizia majorităţii 
elevilor clasei sau în funcţie de încadrarea profesorilor 
titulari; 
●  Slaba participare la cursuri de formare şi 

perfecţionare a cadrelor didactice de la gimnaziu; 
●   Conservatorismul si lipsa de preocupare pentru a 

obtine calitate a unor cadre didactice şi rezistenţa la 
schimbare; 
 
  


