
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 
           ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ORBÁN BALÁZS” Odorheiu Secuiesc 
          Str. Independenţei nr. 35, jud. Harghita, cod: 535600, Cod fiscal: 13332451  

                   Tel/fax: 0266218271, email: sc.orbanbalazs@edu.ro 

Nr. înreg.......................  
 

1 
 

     
 Avizat în Consiliul Profesoral: 07.09.2020 
 Avizat în Consiliul de Administrație: 08.09.2020       
  

PROIECT DE 
DEZVOLTARE 

INSTITUŢIONALĂ 
2020-2025 

 
Mikor lesz már tornatermünk? 
Când vom avea sală de sport? 

 
Echipa de proiect: 
Director: Gábos Anna 
Director adj. Nagy Endre 
 
 



 MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 
           ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ORBÁN BALÁZS” Odorheiu Secuiesc 
          Str. Independenţei nr. 35, jud. Harghita, cod: 535600, Cod fiscal: 13332451  

                   Tel/fax: 0266218271, email: sc.orbanbalazs@edu.ro 

Nr. înreg.......................  
 

2 
 

 
 

CUPRINS 
 

1- Trăsăturile unui bun Plan Strategic Managerial 
2- Context legilativ 
3- Argument 
4- Elemente de identificare a uunității școlare 

4.1. Diagnoza mediului extern 
4.1.1. Contextul european 
4.1.2. Prezentarea scurtă a municipiului Odorheiu 
Secuiesc 
4.1.3. Analiza P.E.S.T.E. 

       4.2. Diagnoza mediului intern  
       4.2.1.- Prezentare sscurtă a Școlii Gimnaziiale Orban 
Balazs 
       4.2.2. Informații de tip caantitativ 
       4.2.3. Populația școlară 
       4.2.4. Statistici 
       4.2.5. Resurse umane 
       4.2.6. Resurse materiale 
       4.2.7. Echipamente 
       4.2.8. Resurse informaționale 
       4.2.9. Resurse finaciare 
       4.2.10.Analoza S.W.O.T. 
5.- Misiuneea școlii 
6.- Viziunea școlii 
7.- Valori și principii promovate de școalăm 
8.- Ținte strategice 



 MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 
           ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ORBÁN BALÁZS” Odorheiu Secuiesc 
          Str. Independenţei nr. 35, jud. Harghita, cod: 535600, Cod fiscal: 13332451  

                   Tel/fax: 0266218271, email: sc.orbanbalazs@edu.ro 

Nr. înreg.......................  
 

3 
 

9.- Opțiuni strategice 
      9.1.Maanagement 
      9.2. Curriculum 
      9.3. Resurse umaane 
      9.4. Resurse materiale și financiare 
      9.5. Relaațiile comunitare 
      9.6. Grupuri de interes 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 
           ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ORBÁN BALÁZS” Odorheiu Secuiesc 
          Str. Independenţei nr. 35, jud. Harghita, cod: 535600, Cod fiscal: 13332451  

                   Tel/fax: 0266218271, email: sc.orbanbalazs@edu.ro 

Nr. înreg.......................  
 

4 
 

 
1. TRĂSĂTURILE UNUI BUN PLAN STRATEGIC 

MANAGERIAL:  
- are determinare multiplă  - pe de o parte ţintele strategice ale 

dezvoltării , pe de alta condiţiile şi resursele existente 
- are valoare strategică- conceput pentru o perioadă de 4-5 ani  
- are caracter situaţional – este elaborat având în vedere mediul şi 

condiţiile concrete 
- are două componente:  

 -  o componentă strategică “perenă”- misiunea, 
obiectivele, strategia 
 -  o componentă operaţională- programe, activităţi 
concrete prin     care se ating ţintele şi se realizează 
misiunea 

- ambele componente trebuie să atingă toate domeniile funcţionale: 
- curriculum 
-  resurse umane  
- resursele materiale şi financiare 
- dezvoltare de relaţii comunitare 

- se elaborează de la general la particular 
- este negociat în toate fazele elaborării şi implementării sale, se 

realizează prin comunicare eficientă intra şi extraorganizatională şi 
prin participare                                   

(Erőss Piroska, Inspector școlar) 
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2. CONTEXT LEGISLATIV 
 

• Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
• Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de 

învăţământ; 
• O.M.E.N. nr. 5115/2014 cu privire la Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
• OMEdC nr. 5020/2005 privind aprobarea Metodologiei continuării 

studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu 
• Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 75 / 12.07.2005, privind asigurarea calităţii 
educaţiei. 

• Regulamentul privind actele de studii şi documente şcolare în 
învăţământul preuniversitar aprobat prin OMEdC nr. 3502/2005; 

• OMEdC nr. 4706/2005, modificat prin OMECT nr. 1847 din 
29.08. 2007, pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea 
unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea acreditării; 

• Strategia Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoasterii; 
• OMEdCT 1409/2007 cu privire la aprobarea strategiei MEdCT 

pentru reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de 
învăţământ preuniversitar; 

• Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. 
Orizonturi 2013-2020-2030; 

• Strategia de descentralizare a învăţamântului preuniversitar 
aprobată prin Memorandum în Şedinţa de Guvern din 20 
decembrie 2005; 

• Pactul Naţional pentru Educaţie; 
• Alte ordine, notificări şi precizări ale MEN în vigoare; 
• OUG 49/2014 privind modificarea Legii 1/2011; 
• Strategia ISJ Harghita pentru perioada 2013-2017; 
• Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de 

învăţământ; 
• O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005 cu privire la Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
• Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr. 75 / 12.07.2005, privind asigurarea 
calităţii educaţiei. 

• Regulamentul privind actele de studii şi documente şcolare în 
învăţământul preuniversitar aprobat prin OMEdC nr. 3502/2005; 

• OMEdC nr. 4706/2005, modificat prin OMECT nr. 1847 din 
29.08. 2007, pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea 
unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea acreditării; 

• Strategia Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoasterii; 
• OMEdCT 1409/2007 cu privire la aprobarea strategiei MEdCT 

pentru reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de 
învăţământ preuniversitar; 

• Strategia de descentralizare a învăţamântului preuniversitar 
aprobată prin Memorandum în Şedinţa de Guvern din 20 
decembrie 2005; 

• Ordin nr. 4431/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea 
evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 
2014-2015  

• Ordin nr. 4432/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea 
admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul 
şcolar 2015-2016 

• Pactul Naţional pentru Educaţie; 
• Alte ordine, notificări şi precizări ale MEN în vigoare; 
• Ordin nr. 4556/10.09.2014 privind desemnarea membrilor 

Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului 
financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de 
protecţie socială ,,Bani de liceu” 

• OUG 49/2014 privind modificarea Legii 1/2011; 
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3. ARGUMENT 
 

Societatea actuală este supusă permanent schimbărilor şi de aceea 
toţi cei implicaţi în activitatea de educaţie trebuie să se poată adapta 
rapid acestora, să le gestioneze responsabil prin proiectarea activităţii 
din unitatea de învăţământ atat pe termen scurt prin planurile 
operaţionale, cât şi pe termen lung, prin proiectul de dezvoltare 
institutională.  

Într-o societate în schimbare nu poate fi vorba decât de un alt tip de 
elevi, pentru care abordarea clasică, tradiţională, nu mai prezintă interes. 
Dorinţa de a studia se încadrează pe alte coordonate, în afara 
constrângerii şi prescrierii, coordonate bazate pe convingeri proprii şi 
motivaţii puternice, dictate de interesele legate de propria formare şi 
devenire.  

Acest P.D.I. este conceput pentru creşterea calităţii procesului 
instructiv –educativ, în concordanţă cu noile cerinţe privind formarea 
competenţelor cheie la elevi, dar şi privind păstrarea identităţii naţionale 
în contextul globalizării unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii 
(lifelong learning). 

Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre dezvoltarea durabilă, dar 
aceasta nu poate fi susţinută decât de un sistem de educaţie performant şi 
flexibil, bazat pe inovaţie, disponibilitate şi cooperare, ca premisă a 
incluziunii sociale. In acest context şcoala noastră urmăreşte să educe 
elevul nu numai pentru a şti, ci mai ales pentru a şti să facă, a şti să fie, a 
şti să devină, practicând un învăţământ cu un standard înalt de calitate.  

Potrivid prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale, şcoala poate 
să-şi conceapă politici proprii în toate domeniile ce vizează educaţia şi 
instrucţia elevilor. În acest fel se conferă acesteia rolul de principal 
factor de decizie, asigurând participarea şi consultarea tuturor factorilor 
sociali interesaţi.  

Se estimează anumite schimbări în urma acestui proces: la nivelul 
şcolii (democratizarea vieţii şcolii; inovaţie şi diversificare a ofertei 
şcolare; asumarea responsabilă a deciziilor privind calitatea procesului 
instructiv-educativ si a condiţiilor de realizarea a acestuia), la nivelul 
consiliului local (implicarea reală şi efectivă în funcţionarea şi 
dezvoltarea serviciului educaţional; asumarea de către autorităţile locale 
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a responsabilităţii privind furnizarea de servicii 
educaţionale; dezvoltarea comunităţii prin transformarea 

şcolii în centru de informare şi dezvoltare pentru comunitate), la nivelul 
societăţii (corelarea mai bună dintre oferta şi cererea pe piaţa muncii; 
integrarea socială prin diferenţiere a absolvenţilor, în funcţie de 
competenţe şi opţiuni; promovarea valorilor autentice şi a tradiţiilor 
specifice). 
 

4.  ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII ȘCOLARE  
 
Denumirea școlii: Școala Gimnazială Orbán Balázs 
Adresa: Str. Independenței nr.35, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita 
Tipul școlii: Învățământ de masă, cursuri de zi  
Telefon : 0266-218271 
E-mail: sc.orbanbalazs@eduhr.ro 
            obos@freemail.hu 
web: www.orbanbalazs.ro 
Limba de predare: limba maghiară 

 

           
 

mailto:sc.orbanbalazs@eduhr.ro
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4.1. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN AL 
UNITĂȚII ȘCOLARE 

 
4.1.1.Context european  

Reforma curriculară – a programei școlare și, deci, a întregii 
viziuni asupra sistemului de învăţământ – a constituit unul dintre cele 
mai controversate procese de schimbare care s-au produs în 
învăţământul românesc după decembrie 1989. Considerată de unii ca 
fiind cea mai importantă „comutare de paradigmă“ educaţională din 
ultimii o sută de ani, contestată de alţii, schimbarea din domeniul 
curriculum-ului va stârni probabil încă multă vreme polemici și pasiuni. 
În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene s-au produs progrese 
susţinute în realizarea efectivă a unui spaţiu european extins al educaţiei, 
în perspectiva cerinţelor societăţii și economiei bazate pe cunoaștere. 
Astfel, contextul european actual oferă o serie de documente de 
referinţă, cu rol important în regândirea, reorganizarea și armonizarea 
sistemelor de învăţământ, din perspectiva asigurării calităţii educaţiei și 
a mobilităţii profesionale și de studiu. Documentele europene cu impact 
și implicaţii semnificative asupra schimbărilor introduse în sistemul de 
învăţământ românesc sunt Recomandarea Parlamentului European și a 
Consiliului Uniunii Europene privind competentele cheie din 
perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi și Cadrul European al 
Calificărilor (European Qualifications Framework – EQF). Acestea au 
rol de repere decizionale majore pentru fundamentarea procesului de 
reforma a învăţământului preuniversitar din România și pentru faptul că 
sunt direct asociate cu strategia educaPiei permanente. Recomandarea 
Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind 
competentele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi 
conturează, pentru absolvenţii învăţământului obligatoriu, un „profil de 
formare european”structurat pe opt domenii de competenţă. 
Competenţele sunt definite ca ansambluri decunoștinţe, deprinderi și 
atitudini care urmează să fie formate până la finele școlarităţii 
obligatorii. Structurarea acestor competente-cheie se realizează la 
intersecţia mai multor paradigme educaţionale și vizează atât domenii 
„academice” (de exemplu Comunicarea sau competenţele în 
Matematică, știinţe și tehnologie), precum și aspecte inter- și 
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transdisciplinare, metacognitive, realizabile prin efortul mai 
multor arii curicuare.  

 
 4.1.2.Prezentarea scurtă a municipiului Odorheiu- Secuiesc: 

Odorheiu Secuiesc se întinde în partea de sud-est a depresiunii 
Transilvaniei, în partea superioară a cursului Târnavei Mari, la o 
altitudine de 477 mEste înconjurat de colinele Piatra Ţărcii, Dealul 
Mare, Csicser şi Budvar. 

Este situat la joncţiunea a trei artere principale, la o distanţă de 25 
km de Cristuru Secuiesc, la 47 km de Municipiul Miercurea Ciuc 
(reşedinţă de judeţ) şi la aproximativ 50 km de Sovata. 

Suprafața: 4779 ha / Intravilan: 1097 ha / Extravilan: 3682 ha / 
Populație: 36792 / Gospodării: 13124 / Nr. locuințe: 12956  / Nr. 
gradinițe: 10 / Nr. școli: 4  / Nr. licee: 8 / Nr. universitați: 2 
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4.1.3. Analiza PESTE( P-politic, E- economic, S-social, T- 
tehnologic, E- ecologic) 

Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o 
mare măsură de factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi 
ecologici, care se manifestă din mediul în care aceasta îşi desfăşoară 
activitatea. 

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ 
de conjunctura politică şi legislativă, de evoluţia economică la nivel 
local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de 
integrarea înstructurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene. 

Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul 
industrial, precum şi necesitatea de a păstra un mediu natural ecologic 
pot contribui la eficientizarea procesului instructiv educativ şi la 
asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea este necesară o radiografie 
exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de 
învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le 
valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării 
rezultatelor. Analiza PEST(E) a permis identificarea următoarelor 
influenţe în activitatea Şcolii Gimnaziale,, Orbán Balázs,, 

 
Factori politici 
 Cadrul legislativ, specific învăţământului preconizează 

descentralizarea şi autonomia sistemului de învăţământ - Planul strategic 
al Ministerului Educaţiei şi Cercetării cu priorităţile: descentralizare, 
asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea continuă, ofertă 
educaţională flexibilă, accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, 
standarde europene; 
 apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice 

favorabile în administraţie şi finanţare şi existenţa unor strategii de 
dezvoltare care valorifică potenţialul unităţilor de învăţământ Strategia 
de dezvoltare a judeţului Harghita, 
 deplasarea interesului în management de la control către 

autoevaluare, evaluare şi consiliere; 
 liberalizarea unor sectoare, şi domenii de activitate, precum şi 

existenţa unor programe la nivel guvernamental cu impact în activitatea 
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educaţională (piaţa cărţii şi manualelor, achiziţiile de 
material didactic, programe de formare a personalului); 

 existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ 
românesc la standardele europene şi internaţionale; 
 cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare 

complementare pentru dezvoltarea infrastructurii învăţământului - 
Programe de finanţare a învăţământului preuniversitar: PRIS (Proiectul 
pentru Reabilitarea Infrastructurii Şcolare),POR 2007-2013,alte 
programe; 
 sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia 

unităţilor de învăţământ prin proiecte şi programe finanţate de statul 
român sau de către organismele europene - programele de dotare a 
laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, 
îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (sistem educaţional informatizat); 
  finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru 

elevi -Programul guvernamental „Lapte - Corn", Programul „Euro 200", 
acordarea burselor pentru elevii capabili de performanţă "Dinu Patriciu"; 
 existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor 

didactice şi a programelor cu finalităţi de educaţie şi formare 
profesională 
 cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri 

structurale. 
 

Factori economici 
 cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau 

nerambursabile de la diverşi agenţi economici (donaţii, sponsorizări): 
 descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea 

învăţământului, astfel încât unităţile şcolare să poată valorifica superior 
potenţialul financiar, uman şi material de care dispun; 
 orientarea actuală impune translarea interesului unităţilor şcolare 

spre o cultură a proiectelor; 
 migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită 

de forţă de muncă din partea pieţei interne şi externe în diverse calificări 
şi profesii. 

 
Factori sociali 
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 fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de 
şcolarizare ale unităţilor de învăţământ; 

 creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea 
abandonului şcolar, creşterea ratei 
 nfracţionalităţii în rândul tinerilor, creşterea ratei divorţialităţii; 
 oferta educaţională adaptată intereselor elevilor; 
 aşteptările comunităţii de la şcoală; 
 rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de 

dezvoltare instituţională; 
 cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia 

adulţilor şi pentru programe de învăţare pe tot parcursul vieţii transformă 
unităţile de învăţământ în furnizori de servicii educaţionale. 

 
Factori tehnologici 
 civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte 

de timp,cunoştinţele să fie actualizate şi impune redimensionarea 
sistemului de formare profesională a cadrelor didactice; 
  răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de 

calcul(internet, televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează 
transmiterea informaţiilor în timp scurt; 
 rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul să 

înveţe pe tot parcursul vieţii, şi implică o reactualizare a cunoştinţelor 
profesionale pe fiecare treaptă a carierei; 
 generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AEL, SEI, ) 

conduce la modernizarea actului educaţional tradiţional; 
 
Factori ecologici 
 integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor 

norme precise în protejarea mediului de către unităţile şcolare; 
 educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară; 
 prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în 

rezolvarea problemelor de mediu prin implicarea în proiecte ecologice; 
 economisirea la maximum a resurselor de energie termică, 

electrică, apă etc. astfel încât să se protejeze mediul înconjurător. 
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4.2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN AL 
UNITĂȚII ȘCOLARE 

 
4.2.1. Prezentarea scurtă a Școlii Gimnaziale ,,Orbán Balázs,, din 
Odorheiu- Secuiesc 

Dacă este să gândim o ierarhie a valorilor instituţionale din 
învăţământul preuniversitar odorheian, Şcoala Gimnazială „ Orban 
Balazs'' din municipiul Odorheiu- Secuiesc ar ocupa cu siguranţă unul 
din locurile fruntaşe, bucurându-se de prestigiu şi notorietate dobândite 
prin întreaga activitate a colectivului şcolii, mândria şi recunoştinţa celor 
care au absolvit aici, de aprecierea întregii comunităţi locale. 

Activitatea şcolii  se referă la arta de a instrui şi a educa generaţia 
mileniului III, de a-i pregăti pe aceştia să găsească răspunsurile potrivite 
la provocările zilei de mâine. 

Şcoala Gimnazială ,,Orbán Balázs’’ şi-a început activitatea în 
clădirea Şcolii Catolice Populare, care  a fost trecută în proprietatea 
statului în anul 1948. Numele de atunci a şcolii a fost: Şcoala Generală 
nr.2 

Industrializarea oraşului de atunci a adus la creşterea numărului 
locuitorilor oraşului şi totodată a numărului de copii. 

În anii 60 s-a construit cartierul Taberei, de unde elevii erau înscrişi 
în şcoala sus numită. Efectivul de elevi s-a mărit considerabil, astfel 
încât copii n-au încăput în cei 7 săli de clase nici în două schimburi( 
înainte de masă şi după masă). Astfel a apărut necesitatea construirii 
unei noi şcoli.În centrul cartierului au construit şcoala cea nouă, o şcoală 
cu 16 săli de clase, inaugurată la data de 12 ianuarie, 1973.  

Din păcate, noua şcoală a rezolvat problema tineretului doar în 
primii ani, deoarece efectivul de locuitori s-a crescut vertiginos în 
continuare, ceea ce a condus la o supraaglomerare a şcolii. Nu peste 
mult timp, în şcoală au apărut efective de 40- 45 de elevi/clase, care au 
fost nevoiţi să intre în cursuri în trei schimburi. Menţionând faptul, că 
capacitatea optimă a instituţiei este de 430 elevi, în anii1980- 90 
efectivul şcolii a fost de peste 2000 de elevi. 

În anii 1990  au construit Şcoala Generală nr 7, în cartierul Beclean, 
ceea ce a condus la o optimizare a efectivelor.  
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În aceşti ani, am lucrat în 2 schimburi: schimbul I.: 
clasele I, IV, VII, VIII, iar schimbul 2: clasele: II, III, V, 

VI.  
Fiecare elev, care a păşit poarta noastră a ştiut de dinainte, că va 
frecventa şcoala 4 ani de zile înainte de masă şi 4 ani de zile după masă.  
La începutul anilor 2000, Ministerul Învăţământului a hotărât, că fiecare 
unitate şcolară are voie să lucreze doar într-un singur schimb. Paralel cu 
această hotărâre au apărut în oraş alte clase primare şi gimnaziale.  

Astfel începând cu anul şcolar 2006/2007 şcoala noastră a început 
să lucreze într-un singur schimb. Astăzi avem cca 400 de elevi 
şcolarizaţi.  

Trecerea de la calitatea de şcoală generală mare , cu mai multe 
schimburi, în acela de şcoală generală  de mărime medie, cu un singur 
schimb presupune reformularea obiectivelor şi ţintelor strategice.În 
această privinţă, pe lângă scăderea numărului de elevi, trebuie să avem 
în vedere şi schimbările intervenite în structura comunităţii pe care 
şcoala o deserveşte.  

Comunitatea cartierului este destul de omogenă din punc de vedere 
social ( muncitori, şomeri, pensionari etc.), dar nevoia colectivităţii faţă 
de instruirea şi educarea copiilor , din fericire este încă puternică. Mulţi 
părinţi doresc şcolarizarea copiilor până la cel mai înalt nivel. Foarte 
mulţi încă cred, că şcoala este factorul principal în asigurarea unui viitor 
mai bun pentru copii lor.  
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4.2.2. Informații de tip cantitativ 

4.2.3. Populația școlară în anii trecuți 
 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

   532 
 
Populația școlară în anul școlar 2019-2020 
 

Nivel pregătitor Nivel primar Nivel gimnazial 
Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi 

2 61 8 222 9 249 

 
Clasele primare: 222 
Clasele gimnaziale:249 
Total: 532 
 
4.2.4. STATISTICI: Absenteism/ Medii/ Promovabilitate/ Situații pe 
discipline/ Rezultate 
 
Statistica ABSENTEISMULUI arată astfel: 
ABSENȚE TOTAL MOTIVATE NEMOTIVATE 

ANUL 
2015 

- 
2016 

2016
-

2017 

2017
-

2018 

2018 
-

2019 

2019
-

2020 

2015 
- 

2016 

2016
-

2017 

2017
-

2018 

2018
- 

2019 

2019
-

2020 

2015 
- 

2016 

2016
-

2017 

2017
-

2018 

2018 
-

2019 

2019
-

2020 

Total 5334 3928 7607 7307 7215 5212 3875 7446 7249 7069 122 53 161 58 146 

 
Statistica MEDIILOR din 2019-2020 arată astfel: 

Clasele primare: 

1. Mediile generale 
Clasa Foarte bine Bine Satisfăcător 

I.A. 29 0 0 
I.B. 25 1 1 
II.A. 21 3 0 
II.B. 27 0 0 
III.A. 26 3 1 
III.B. 30 1 0 
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IV.A. 19 5 2 
IV.B. 21 6 1 
TOTAL 198 19 5 

Clasele I-IV 
Total elevi – 222 
Promovați – 222 
Repetenți – 0 
Procent de promovabilitate – 100% 
 
2. Situaţia pe disciplinele principale ( 2019-2020) 

DISCIPLINA 

Clasa 

LB.ȘI LIT.ROM. LB.ȘI LIT.MAGH. MATEMATICĂ 

FB. B. S. FB. B. S. FB. B. S. 
I.A. 29 0 0 29 0 0 29 0 0 
I.B. 25 1 1 26 1 0 25 1 1 
II.A. 16 4 4 20 4 0 21 2 1 
II.B. 16 9 2 25 2 0 25 1 1 
III.A. 24 5 1 27 2 1 24 5 1 
III.B. 30 1 0 30 1 0 31 0 0 
IV.A. 16 8 2 24 1 1 17 6 3 
IV.B. 19 7 2 22 5 1 25 3 0 
TOTAL 175 35 12 203 16 3 197 18 7 
 

Clasele gimnaziale ( 2019-2020) 

1. Mediile generale 

Clasa Mediile 
Repetent Corigent 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8.99 9-10 

V.A 0 0 0 0 1 6 23 
V.B 0 0 0 0 0 2 27 
VI.A 0 0 0 0 0 3 27 
VI.B 0 0 0 0 2 8 20 
VII.A 1 0 0 1 4 5 15 
VII.B 0 0 0 0 2 10 15 
VIII.A 0 0 0 0 0 9 16 
VIII.B 0 0 0 0 0 12 16 
VIII.C 0 1 0 0 2 14 7 
TOTAL 1 1 0 1 11 69 166 

 

Clasele V-VIII 
Total elevi – 249 

 Promovați – 248 
 Corigent – 1 
 Repetent – 1 

Procent de promovabilitate – 99% 
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Statistica REZULTATELOR elevilor din cls.VIII arată astfel: ( 2019-2020) 

 

Disciplina Înscriși Prezenți Eliminaț
i Absenți 

Situația pe tranșe de note 
% 1 – 

1,99 
2 – 
2,99 

3 – 
3,99 

4 – 
4,99 

5 – 
5,99 

6 – 
6,99 

7 – 
7,99 

8 – 
8,99 

9 – 
9,99 10 

Lb. 
română 76 76 - - - - - 1 6 20 21 25 3 - 99 

Lb. 
maternă 76 76 - - - - - - 1 1 6 21 47 1 100 

Matemat. 76 76 - - - - 3 4 17 7 21 16 8 - 91 
Media generală - - - 1 1 13 24 31 6 - 99 

 
Procent de promovabilitate după medii generale în anii anteriori: 

- anul școlar 2015 – 2106: 100 % 
- anul școlar 2016 – 2017: 92 %* 
-     anul școlar 2017 – 2018: 91 %* 
- anul școlar 2018 – 2019: 93 %* 
- anul școlar 2019 – 2020: 99 % 

* an unde toți elevii au participat la examen, pentru că n-am avut corigenți 
 
 

Planul de şcolarizare este aprobat anual de Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Galaţi, în baza Proiectului şi a Memoriului de Fundamentare 
elaborat de către director şi aprobat de Consiliul de Administraţie şi 
Consiliul Profesoral al unităţii şcolare. Dimensionarea acestuia - 
cantitativ (ca număr de locuri) - se realizează în funcţie de 
recensământul care se realizează la nivelul Şcolii dar cota ridicată a 
Şcolii atrage şi elevi din împrejurimi. 
 
4.2.5. Resurse umane 

Obiectivul principal a Şcolii Gimnaziale ,, Orban Balazs,, din 
Odorheiu- Secuiesc constă în formarea la elevi a unei personalităţi 
active, competente, motivate şi creative, capabile de opţiune şi decizie, 
prin dobândirea unei culturi generale orientate spre domeniile: 
informatică, matematică şi ştiinţe ale naturii, limbi moderne de circulaţie 
internaţională. 

Aprofundarea cunoştinţelor în concordanţă cu programele 
examenelor de evaluare naţională şi admitere în învăţământul liceal are 
ca finalitate accesul absolvenţilor la niveluri superioare de învăţământ, 
inserţia activă a forţei de muncă într-un mediu social a cărui 



 MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 
           ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ORBÁN BALÁZS” Odorheiu Secuiesc 
          Str. Independenţei nr. 35, jud. Harghita, cod: 535600, Cod fiscal: 13332451  

                   Tel/fax: 0266218271, email: sc.orbanbalazs@edu.ro 

Nr. înreg.......................  
 

19 
 

caracteristică este accelerarea ritmului , schimbărilor 
armonizate cu aderarea la comunitatea europeană şi 

internaţională. 
Infrastructura cu caracter uman este principala "bogăţie" a unităţii 

şcolare. Colectivul didactic este format din 28 cadre didactice din care 
11 profesori învăţământ primar, 17 profesori gimnaziu. 

Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic îndeplineşte 
condiţiile de studii şi vechime prevăzute de Statutul Personalului 
Didactic şi Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Numărul de elevi 
raportat la numărul de norme didactice. 

 
Personal didactic - AN ŞCOLAR 2019 - 2020 
 

• Colectivul de cadre didactice este stabil, format în proporţie de 89% 
din cadre didactice titulare. Stabilitatea colectivului permite şcolii 
elaborarea politicilor educaţionale pe termen mediu şi lung. 

• Relaţiile dintre cadrele didactice sunt bune, nu există stări 
conflictuale. Colaborarea conducerii şcolii cu cadrele didactice este 
bună, există o permanentă comunicare şi respect reciproc. 

• Cadrele didactice se implică în problemele şcolii, în activităţile 
extracurriculare, manifestând dorinţa de formare continuă şi 
perfecţionare şi sunt deschise spre noutăţile reformei din domeniul 
învăţământului. 

• Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare - 
învăţare prin orientarea lui spre formare de capacităţi şi aptitudini, 
utilizând strategii participative. Relaţiile interpersonale sunt bazate pe 
colaborare,deschidere, comunicare. 

 Număr de cadre didactice: 28 
 Număr de cadre didactice calificate: 28 

 
Personal didactic auxiliar-administrativ şi nedidactic 

 Secretariat 1 
 Contabil 1 
 Administrator patrimoniu 1  
 Îngrijitoare 3 
 Muncitor calificat 1 
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4.2.6.Resurse materiale 

• 17 săli de clase, toate înnoite 
• 1 laborator de fizică- chimie- cu sertar 
• 1 laborator de biologie  
• 1 laborator de informatică 
• Bibliotecă 
• Cabinet de consiliere şcolară  
• Cabinet de logopedie 
• Centrală termică proprie 
• 2 terenuri de sport  
• O grădină școlară 
• Un atelier 

 
4.2.7.Echipamente 
Tehnică de calcul: 
• reţea de 30 de calculatoare situate în laboratorul de informatică, 
• alte 5 calcultoare în birouri, laptopuri 
• videoproiectoare ( 19 buc),  
• tablă interactivă SmartBoard 
• camere foto digitale 
• aparat de fotografiat 
• imprimante 
• copiatoare 
• scannere 
 
Comunicaţii: 
•  linii telefonice cu numere interior 
• faxuri 
• conexiune la internet, wireless 

 
4.2.8. Resurse informaționale 

• Fond carte 22.000 volume 
• Internet  

 
4.2.9. Resurse financiare  
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Surse de finanţare: 
• Bugetul local - Consiliul Municipiului Odorheiu- 

Secuiesc 
• Bugetul de stat 
• Venituri proprii 
• Închirierea unor spaţii aflate pe teritoriul şcolii 
• Mici sponsorizări- donaţii 

 
4.2.10. Analiza SWOT 

 
Şcoala îşi propune ca, împreună cu comunitatea locală, să asigure 

elevilor condiţii optime de învăţare, să dezvolte competenţe şi capacităţi 
de comunicare eficientă. Totodată formează atitudini necesare integrării 
şi adaptării la schimbări într-o societate democratică. 

Pentru buna desfăşurare a muncii în şcoli trebuie să existe un Plan 
strategic de dezvoltare al unităţii respective, elaborate de directorul 
şcolii.Acest plan este defapt un proiect bine gândit, cuprinzând 
diagnoze, strategii şi implementări.  

În structura Planului strategic adesea apare analiza SWOT( pe 
lângă analiza PESTE) 

Analiza SWOT a fost creată de Albert Humphrey la Stanford 
University, este un tip de analiză simplă, folosită ca un instrument în 
planificare. 

Cuvântul SWOT este acronimul de la Strengths (S), Weaknesses 
(W), Opportunities (O) şi Threats (T), însemnând: Puncte tari, Puncte 
slabe, Oportunităţi, Ameninţări.  
Metodologia realizării analizei este următoarea: luăm  o coală de hârtie 
şi un instrument de scris. Împărţim coala în 4 cadrane egale: primul va fi 
locul, unde enumerăm punctele tari ale instituţiei(S), al doilea va fi locul 
unde scriem punctele slabe (W), în al treilea scriem oportunităţile iar în 
al patrulea temerile, ameninţările noastre.  

Cele două cadrane de sus aparţin diagnozei mediului intern, cele 
două de jos aparţin diagnozei mediului extern.  
Analiza trebuie să oglindească adevărul, fără acoperirea lipsurilor sau a 
defectelor. Numai astfel iese la iveală adevăratul scop al proiectului şi 
adevărata valoare a instituţiei noastre.  
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Punctele tari 

- Personal didactic calificat în totalitate, bine pregătit profesional şi 
competent. 
- Cadrele didactice sunt interesate să evolueze profesional. 
- Şcoala dispune de multe materiale didactice, echipamente 
auxiliare( caiete de lucru, ghiduri, culegeri). 
- În şcoală procesul de predare-învăţare se desfăşoară cu ajutorul  
echipamentelor audio-vizuale. 
- Elevii sunt motivaţi, dornici de competiţie şi performanţă. 
- Rezultate bune la teze şi la absolvire. 
- Rezultate bune la concursuri şi competiţii. 
- Relaţii interpersonale bune ceea ce favorizează crearea unui climat 
educaţional deschis, stimulativ. 
- Disciplina consolidată în şcoală . 
- Activităţi extracurriculare multiple, variate. 
- Relaţii bune cu părinţii şi cu reprezentanţii comunităţii locale. 
- Colaborare bună cu I.Ş.J.Hr. 
- Asigurarea securităţii elevilor 
- Existenţa unei fundaţii: A .C. Eufonia,care contribuie la întărirea 
coeziunii colectivului de elevi şi cadre didactice 
- Existenţa parteneriatelor în ţară şi peste hotare 
 
Punctele slabe 
- Lipsa sălii de sport sau a bazei sportive. 
- Lipsa vegetatiei din curtea copiilor. 
- Izolarea necorespunzătoare a clădirii. 
- Unele materiale didactice sunt uzate. 
- Lipsa siguranţei maxime în faţa şcolii, fiind o zonă aglomerată 
- Lipsa unor spaţii proprii optime pentru desfăşurarea unor 
concursuri, programe festive, lucrări practice, activităţi dramatice etc. 
- Cadru restrâns de resurse pentru motivarea cadrelor didactice 
- Pasivitatea unor cadre didactice în legătură cu aplicarea unor 
proiecte de reformă în învăţământ precum proporţia  redusă de implicare 
a unor cadre în actul decizional 
- Lipsa de stabilitate a profesorilor debutanţi 
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Oportunități 

 
- posibilitatea accesării unor proiecte cu finanțare exterioară sau 

interioară 
- existența unei diversități de manuale alternaative, auxiliare 

didactice și ghiduri profesionale la care cadrele didactice au acces 
- ezistența unui cadru legislativ care stimulează colaborarea școlii cu 

părinții 
- colaborarea cu alte școli și instituții apropiate în vederea 

optimizării aplicării curriculumului școlar 
- Colaborareaa cu mass media în vederea popularizării rezultatelor 

elevilor 
- Consolidarea autonomiei instituționale 

 
Amenințări 
 

- salarizarea modestă a cadrelor didactice conduce către reconversii 
profesionale/migraţia specialiştilor spre alte sectoare de activitate; 

    -   finanţarea deficitară, sub nivelul intereselor şi nevoilor de formare 
continuă; 
     -   criza generală de imagine a cadrului didactic, generată de existenţa 
unor pseudo-modele de viaţă/comportament, promovate prin massmedia 
şi prin iresponsabilitatea familiei; 

- lipsa de timp a părinţilor conduce la o slabă implicare în viaţa 
şcolii. 

- Procentul mare de elevi, care sunt crescuţi efectiv de bunici 
- Sistem legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în 

continuare schimbare 
- Nivelul scăzut al resurselor bugetare 
- Creşterea efectivului de elevi pe clasă duce la obţinerea unor 

rezultate mai slabe 
- Pericole, ce pot apărea în urma globalizării 
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5. Misiunea școlii 

Enumerăm: 
• servicii educaţionale complete 
• învăţământ centrat pe nevoile educaţionale ale copiilor 
• asigurarea unei pregătiri profunde, adaptate la cerinţele locale, 

regionale în concordanţă cu cerinţele standardelor europene , 
corelate cu tradiţia locală,  

• şcoală deschisă atât în faţa părinţilor cât şi în faţa ideilor novatoare 
• cadru prielnic pentru învăţătură, asigurarea tuturor condiţiilor, în 

acest scop: dezvoltarea bazei materiale, amenajarea adecvată a 
spaţiilor existente cu destinaţie pentru studiere, creare, joc şi 
mişcare, 

• climat de siguranţă,  
• Ne propunem să devenim o echipă de succes, capabil să dovedim 

că putem valorifica experienţele proprii pentru a promova o cultură 
organizaţională bazată pe: 

              ** scopuri împărtăşite:,, ştim ce avem de făcut’’ 
              ** responsabilitate pentru succes:,,trebuie să reuşim’’ 
              ** colegialitate:,, suntem împreună’’ 
              ** îmbunătăţire continuă: ,,se poate şi mai bine’’ 
              ** învăţare continuă:,,învăţătura este pentru toţi’’ 
              ** asumare de riscuri:,, învăţăm încercând’’ 
              ** sprijin:,,întotdeauna există cineva care să te ajute’’ 
              ** respect reciproc:,,oricine are ceva de oferit’’ 
              ** deschidere:,, putem discuta despre diferenţele noastre’’ 
              ** sărbătorire şi umor:,, ne simţim bine împreună’’ 

 
6. Viziunea școlii 

Mikor lesz már tornatermünk? 
Când vom avea sală de sport? 
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7. Valori și principii promovate de școală 
 

Cooperare: să realizăm lucruri mai bune împreună: elevi, cadre 
didactice, părinţi, personalul şcolii, comunitate; 
Autonomie: să acţionăm şi să luăm decizii în mod autonom, să avem 
iniţiative, să ne formăm un stil de viaţă eficient. 
“Lucrul bine făcut”: să ne înbunătăţim continuu munca pe care o 
desfăşurăm, să nu facem risipă de timp, energie, material, bani, ş.a. 
Responsabilitate: să ducem la îndeplinire atribuţiile care ne revin, să ne 
asumăm răspunderea 
Integritate: să avem puterea de a spune întotdeauna adevărul, să 
acţionăm onest în gând şi în faptă. 
Colegialitate şi generozitate: să creăm împreună un climat de siguranţă 
şi încredere reciprocă, de întrajutorare şi compasiune pentru depăşirea 
momentelor dificile din viaţă, de simpatie şi sprijin moral; să nu fim 
indiferenţi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru 

 
8. Ținte strategice 
 
 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în 

perspectiva egalizării şanselor. 
-Integrarea rromilor şi copiilor provenite dintr-un mediu social 
dezavantajat 
-Activităţi diferenţiate cu elevii care confruntă diferite dificultăţi 
-Integrarea copiilor cu dificultăţi de învăţare, în cadrul orelor 
organizate de profesorul itinerant. 
-Promovarea acţiunilor de solidaritate şcolară; sprijinirea familiilor 
aflate într-o situaţie financiară modestă şi sensibilizarea agenţilor 
economici, de exemplu sprijinirea participării elevilor talentaţi la 
competiţii, etc.  
-Organizarea unor consultaţii pentru elevii cu rezultate slabe la 
învăţătură. 

 Formarea corpului profesoral pentru aplicarea metodelor active de 
grup. 
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O parte a corpului profesoral aplică cu succes metodele 
active de grup. Cadrele didactice participă, în mod 

permanent la diferite cursuri de formare, cu scopul de a învăţa 
metode noi de învăţare.  

 Optimizarea procesului de predare/învăţare prin utilizarea unor 
instrumente moderne. Procesul instructiv-educativ este îmbunătăţit 
prin existenţa şi utilizarea unor instrumente moderne, compatibile 
la nivel internaţional: reţea de calculatoare, videoproiectoare, 
DVD-playere etc. S-a urmărit eficientizarea utilizării 
instrumentelor moderne prin reorganizarea laboratorului de 
informatică şi procurarea de noi instrumente, care permit 
optimizarea procesului de predare-învăţare, fiind accesibile de 
toate clasele şi grupurile de elevi în oricare moment al programului 
şcolar.  

 Programe educaţionale specifice: 
-Parteneriate internaţionale educative. Scopul parteneriatelor: 
programe de păstrare a tradiţiilor, schimb de experienţă, relaţii 
personale (cu şcolile din Ungaria și din țară) şi relaţii 
interculturale; 
-Programul de activităţi educative legate de protecţia mediului 
înconjurător;  
–Asigurarea accesului la calculator.  
Este asigurat un acces permanent la tehnica de calcul pentru toate 
clasele şi grupurile de elevi. Urmează să fie echipat, pe parcursul 
acestui an şcolar cu tablă interactivă. La nivelul învăţământului 
primar şi la nivelul claselor V-VIII câte trei săli (laboratorul fe 
fizică-chimie, laboratorul de biologie, sala de informatică) sunt 
echipate cu videoproiector, conectare la internet. Elevii au acces 
permanent la internet şi în biblioteca şcolii. 
 
 Formarea managerilor. 

Directorul şcolii şi directorul adjunct participă la formări şi 
perfecţionări, ori de căte ori este organizat de ISJHR. 
 Formarea personalului didactic şi didactic auxiliar. Personalul 
didactic şi didactic auxiliar (secretară, contabilă, bibliotecară) 
participă la cursuri de formare organizate de Inspectoratul Şcolar 
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Judeţean Harghita, Casa Corpului Didactic, Uniunea 
Pedagogilor Maghiari din România, etc. 

  
9. Opțiuni strategice 

9.1. MANAGEMENT 

• Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze 
specifice, realiste, cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de 
asigurare a calităţii în educaţie. 

DIRECŢII DE ACŢIUNE 
• Formarea propriei identităţi a şcolii, 
• Formarea abilităţilor de identificare a nevoilor proprii de rezolvare 

de probleme, 
• Formarea aptitudinilor de relaţii interpersonale de comunicare şi 

rezolvare de conflicte, 
• Stimularea capacităţii de muncă în echipă şi de rezolvare de 

conflicte. 
REZULTATE AŞTEPTATE     

• Promovarea unui climat de muncă de încredere reciprocă, de 
respect, 

• Implicarea cadrelor didactice şia elevilor în procesul managerial şi 
viaţa şcolii. 

 
9.2. CURRICULUM 
Implementarea curricum-ului naţional, stabilirea şi proiectarea curricum-
ului la decizia şcolii, ceea ce reprezintă o şansă de adecvare la un sistem 
deschis, cu opţiuni multiple, dând posibilitatea definirii unor trasee 
particulare de învăţare ale elevilor care să le asigure educaţia de bază 
pentru învăţarea pe parcursul întergii vieţi, iar şcolii crearea unui ethos 
propriu. 
 
DIRECŢII DE ACŢIUNE 
• Asigurarea existenţei şi aplicării documentelor curriculare, a 

legislaţiei şcolare, a normelor şi metodologiilor elaborate de MECd. 
• Promovarea unei educaţii de calitate centrată pe elev. 
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• Asigurarea accesului elevilor la continuarea studiului 
prin formarea unei culturi generale temeinice bazată pe 

parcurgerea nucleului obligatoriu de discipline şi dezvoltarea 
capacităţilor şi a competenţelor de bază necesare pentru o participare 
susţinută la societatea cunoaşterii. 

• Implicarea elevilor în alegerea şi construirea experienţelor de învăţare 
prin asigurarea parcursurilor individuale. Se trece de la filozofia 
învăţământului pentru toţi, spre un învăţământ mai realist pentru 
fiecare în centrul căruia se situează elevul cu nevoi şi aşteptări de o 
extremă diversitate. 

• Administrarea instrumentelor de evaluare şi autoevaluare, în scopul 
sprijinirii dezvoltării instituţionale, în măsurarea şi monitorizarea 
calităţii învăţării, diagnoza stării învăţământului în şcoală, 
îmbunătăţirea actului educativ. 

• Stabilirea de criterii precise şi instrumente de monitorizare şi 
evaluare, în special a acelora care încurajează creativitatea, 
participarea activă, lucrul în echipă. 

• Promovarea educaţiei prin activităţi şcolare şi extraşcolare a educaţiei 
antreprenoriale, sanitare, ecologice, rutiere şi interculturale. 

• Asigurarea manualelor, auxiliarelor curriculare şi a cărţilor pentru 
bibliotecă. 

• Prin fundamentarea CDS pe experienţele elevilor se va asigura 
caracterul stimulativ, motivarea şi participarea acestora. 

 
REZULTATE AŞTEPTATE 

• Promovarea imaginii şcolii prin calitatea ofertei educaţionale, 
• Dobândirea competenţelor de bază: abilităţi de comunicare, 

scriere, citire şi calcul matematic, alfabetizarea digitală şi 
informaţională, cultură tehnologică, educaţie antreprenorială, 
comunicare în limbi moderne de largă circulaţie, conduită civică, 
gândire critică, capacitatea de adaptare la situaţii noi, lucru în 
echipă. 
 

9.3. RESURSE UMANE 
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• Formarea unor resurse umane de calitate, capabile de 
parteneriat, coautorat în educaţia în scopul îmbunătăţirii 

prestaţiei didactice, centrarea întregului demers educaţional asupra 
elevilor pe nevoiel, ritmurile de învăţare şi achiziţiile acestora. 

 
DIRECŢII DE ACŢIUNE 

• Diagnosticarea nevoilor de formare profesională a personalului 
didactic din şcoală şi a activităţilor de perfecţionare desfăşurate în 
ultimii ani. 

• Identificarea nevoilor de perfecţionare curentă prin activităţi 
metodico-ştiinţifice şi pshio-pedagogice realizate la nivelul şcolii 
în comisii şi catedre metodice. 

• Stimularea participării cadrelor didactice la perfecţionări prin 
grade didactice, la cursurile de formare continuă, cursuri 
postuniversitare în vederea extinderii de specialitate. 

• Elaboraea proiectului de dezvoltare a personalului didactic în 
scopul: 

* orientării demersului didactic spre dobândirea de către elevi a 
competenţelor necesare societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere, 
respectiv spre formarea elevilor pentru învăţarea pe parcursul întregii 
vieţi  
* formarea profesorilor în domeniul orientării şcolare şi profesionale a 
elevilor 
* formarea în domeniul evaluării continue pe baza standardelor de 
evaluare 
* formarea cadrelor didactice în direcţia dobândirii de competenţe 
tehnice şi tehnologice. 
* crearea unui cadru instituţional care să favorizeze comunicarea 
profesională deschisă la nivel formal şi informal, valorificare ei în 
realizarea unui proces educativ de calitate 
* stimularea participării cadrelor didactice în procesul decizional, 
încurajarea şi susţinerea învăţării şi a schimbului de idei 
* valorizarea informaţiilor conţinute în rapoartele responsabililor de 
comisii, asistenţe, inspecţii pentru creşterea calităţii procesului de 
învăţământ pe baza conlucrării cu principalii factori implicaţi. 
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REZULTATE AŞTEPTATE 
• Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional şi 

fundamentarea lui pe nevoile de dezvoltare personală a elevilor din 
perspectiva dezvoltării durabile, 

• Îmbunătăţirea planificărilor curriculare şi extracurriculare, 
• Promovarea imaginii şcolii prin crearea unui climat de muncă 

motivant, responsabil, de încredere, seriozitate, profesionalism şi 
moralitate. 

 
 9.4. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 
 

• Dezvoltarea patrimoniului unităţii şcolare.  
• Gestionarea fondurilor, păstrarea, întreţinerea şi dezvoltarea 

bazei didactico-materiale a acestuia. 
 
DIRECŢII DE ACŢIUNE 

• Realizarea încadrării corecte a personalului în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, 

• Monitorizarea şi evaluarea administrării bazei didactico-materiale 
proprii, 

• Asigurarea financiară-elaborarea proiectului de buget, 
• Identificarea şi dezvoltarea sistemului alternativ de finanţare în 

beneficiul elevilor, cadrelor didactice şi personalului nedidactic, 
• Identificarea şi valorificarea modalităţilor de finanţare din fonduri 

externe (proiecte), 
• Asigurarea mijloacelor didactice şi a mobilierului şcolar, 
• Modernizarea bibliotecii şcolare, 
• Colaborarea cu autorităţile locale în vederea repartizării de fonduri 

pentru întreţinerea şcolii. 
    
 
REZULTATE AŞTEPATE 

• Îmbunătăţirea bazei materiale, a echipamentelor şi a mobilierului 
din şcoală, 
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• Obţinerea de fonduri pentru realizarea de proiecte 
finanţate, modermizarea grupurilor sociale, reparaţii 

capitale, 
• Modernizarea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie, 

 
9.5. RELAȚIILE COMUNITARE 
 
• Pornind de la contextul actual, pentru ca şcoala să acţioneze ca agent 

al inovaţiei, schimbării, trebuie prevăzută dezvoltarea instituţională, 
precum şi parteneriatul în domeniul educaţional. Axa acestui 
parteneriat o reprezintă legătura constantă şi eficientă dintre şcoală şi 
comunitate de la nivel local până la cel european. 

• Iniţierea, susţinerea şi dezvoltarea de parteneriate şi centrarea 
interesului asupra elevului ca cetăţean capabil să participe activ la 
toate nivelurile vieţii în comunitate-de la nivel local până la cel 
european- vor aduce în mod inevitabil beneficii şcolii. 

DIRECŢII DE ACŢIUNE 
• Asigurarea participării personalului didactic la proiecte locale, 

naţionale şi internaţionale de dezvoltare instituţională 
• Dezvoltarea unei baze de date specifice care să susţină deciziile 

formulate în procesul de dezvoltare instituţională 
• Informarea comunităţii asupra programelor de formare în curs şi a 

modulului de aplicare în şcolaă 
• Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi 

studierea posibilităţilor de realizare a acestora 
• Consolidarea legăturilor cu autoritatea locală, agenţii economici 
• Crearea mecanismelor prin care şcoala să poată oferi mai mare 

încredere părinţilor, oamenilor de afaceri, bisericii, tuturor 
reprezentanţilo comunităţii, să-şi asume o mai mare 
responsabilitate în a-i convinge pe aceştia de faptul că este o şcoală 
bună şi poate fi şi mai bună. O asemenea imagine pozititvă, nu se 
clădeşte de sine, ea este rezultatul unei activităţi stăruitoare de 
promovare a valenţelor educaţionale ale şcolii, de instituţie 
deschisă, implicată în comunitatea locală, sensibilă la nevoile 
societăţii. Presupune deci o gândire pozitivă, o atitudine activă atât 
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în şcoală, cât şi în afara ei pentru a promova imaginea 
instituţiei, a atrage resurse şi a stabili relaţii cu 

diverese componente ale societăţii civile 
• Implicarea organizaţiei sindicale în procesul decizional şi în 

rezolvarea problemelor şcolii 
 
 
 
 
REZULTATE AŞTEPTATE 

• Dezvoltarea instituţională prin promovarea unui nou tip de cultură 
organizaţională, încurajarea parteneriatului, dezvoltarea 
aptitudinilor de relaţionare interpersonală, de comunicare şi de 
rezolvare de conflicte, 

• Crearea unui climat de colaborare şi încredere între şcoală şi 
comunitate, 

• Promovarea imaginii şcolii prin participarea la programe şi 
proiecte, activităţi extraşcolare, pe plan local, naţional, 
internaţional. 

 
9.6.GRUPURI DE INTERESE 
 
MEdC-SE AŞTEAPTĂ 

• Să se respecte politica şcolară 
• Şcoala să fie bine susţinută de societate 

 
ISJ-URMĂREŞTE 

• Parcurgerea programei şcolare 
• Utilizarea resurselor educaţionale 
• Obţinerea de rezultate bune şi încadrarea în viaţa publică şi privată 

 
ELEVII DORESC 

• Sprijin şi îndrumare în dezvoltarea lor personală 
• Consiliere în problemele de învăţare, reuşită în viaţă 
• Sprijin în creşterea încrederii în sine 
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• Obţinerea de rezultate 
 

PĂRINŢII URMĂRESC 
• Buna pregătire a copiilor 
• Asigurarea reuşitei în continuarea studiilor şi pregătirea pentru 

viaţă 
• Sprijin în educarea elevilor 
• Şanse egale în dezvoltarea elevilor 
• Siguranţa fizică şi psihică a copiilor 

 
PROFESORII SOLICITĂ 
Condiţii favorabile de muncă 
Climat motivaţional 
Sprijin în activitatea de perfecţionare 
 
COMUNITATEA 
Primăria aşteaptă formarea de buni cetăţeni 
Poliţia urmăreşte existenţa unui comportament civilizat 
Implicarea elevilor în ajutorarea celor bolnavi, nevoiaşi 
 
                           
 
                                                                         Întocmit: Director, 
                                                                                  prof. Gábos Anna 
 
 

            



 MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 
           ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ORBÁN BALÁZS” Odorheiu Secuiesc 
          Str. Independenţei nr. 35, jud. Harghita, cod: 535600, Cod fiscal: 13332451  

                   Tel/fax: 0266218271, email: sc.orbanbalazs@edu.ro 

Nr. înreg.......................  
 

34 
 

 

 
 
 


	 Ordin nr. 4431/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015
	 Ordin nr. 4432/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016
	Denumirea școlii: Școala Gimnazială Orbán Balázs
	Adresa: Str. Independenței nr.35, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita
	Tipul școlii: Învățământ de masă, cursuri de zi
	Telefon : 0266-218271
	E-mail: sc.orbanbalazs@eduhr.ro
	obos@freemail.hu
	web: www.orbanbalazs.ro
	Limba de predare: limba maghiară
	4.1. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN AL UNITĂȚII ȘCOLARE
	4.1.2.Prezentarea scurtă a municipiului Odorheiu- Secuiesc:
	Factori economici
	Factori sociali
	Factori tehnologici
	4.2.1. Prezentarea scurtă a Școlii Gimnaziale ,,Orbán Balázs,, din Odorheiu- Secuiesc
	Personal didactic - AN ŞCOLAR 2019 - 2020
	Personal didactic auxiliar-administrativ şi nedidactic

	Cooperare: să realizăm lucruri mai bune împreună: elevi, cadre didactice, părinţi, personalul şcolii, comunitate;
	Autonomie: să acţionăm şi să luăm decizii în mod autonom, să avem iniţiative, să ne formăm un stil de viaţă eficient.
	“Lucrul bine făcut”: să ne înbunătăţim continuu munca pe care o desfăşurăm, să nu facem risipă de timp, energie, material, bani, ş.a.
	Responsabilitate: să ducem la îndeplinire atribuţiile care ne revin, să ne asumăm răspunderea
	Integritate: să avem puterea de a spune întotdeauna adevărul, să acţionăm onest în gând şi în faptă.

