
 
PLAN MANAGERIAL 2022-2023 
Argument  
              Planul managerial al directorului Centrului Județean de Excelență Suceava in anul şcolar 2022-
2023, este bazat pe aspecte proiective din Strategia de dezvoltare a învățământului din județul Suceava.  
Proiectarea activitatilor Centrului are in vedere atat  elementele de continuitate cat si cele de noutate 
din sistemul național de învățământ din România și are ca obiectiv principal  adecvarea la un  sistem 
educațional bazat pe societatea cunoașterii.  
            Centrul Judetean de Excelenta Suceava proiectează, fundamentează și aplică politica educațională 

a Ministerului Educației  privind învățământul preuniversitar. Pentru aceasta au fost stabilite  tintele si 

obiectivele pentru anul școlar in curs, în concordanță cu prioritățile și strategia Ministerului Educației, 

privind asigurarea calității și a accesului la educație, al compatibilizării cu cerințele de educație și 

formare profesională existente în Uniunea Europeană.  

Viziunea   
                Promovarea şi sustinerea  dezvoltarii elevilor capabili de performanţă în diverse domenii, 
crearea unui centru de invatare si educatie bazat  pe  creativitate şi inovaţie cu scopul  dezvoltarii 
optime a  capacităţilor individuale ale copiilor si tinerilor.  
 
 
Misiunea   
             Activitatea centrului de execelenta sucevean urmareste  sprijinul acordat pentru  dezvoltarea 
fiecărui elev la potențialul său maxim, dezvoltarea valorilor promovate prin filozofia educațională a 
școlilor de performanţă și dobandirea competențelor cheie care  permit tinerilor  inserția socială și 
învățarea pe tot parcursul vieții.  
Valori şi principii promovate:  

Integritate  si responsabilitate morală si profesională 
 Respect şi toleranţă 

 Onestitate şi corectitudine intelectuală 
 Imparţialitate, independenţă , obiectivitate 

Integritate  si responsabilitate morală si profesională 
 Respect şi toleranţă 

 Onestitate şi corectitudine intelectuală 
 Imparţialitate, independenţă , obiectivitate 

 Respectarea cadrului legislativ 
 Autoexigenţă în exercitarea profesiei 

 Implicare în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului centrului 
 Interes , responsabilitate şi perseverenţă pentru formarea profesioală 

 

 
Ţinte strategice 2022-2023  
 
1. Promovarea resurselor umane de calitate: identificarea şi atragerea tinerilor capabili de performanţe 
înalte şi încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, interesat de 
performanţa academică.  



2. Creşterea calităţii programelor și activităţilor didactico-ştiiţifice propuse, având la bază un curriculum 
adecvat şi atractiv, dar şi un climat propice dezvoltării intelectuale.  

3. Promovarea imaginii centrului prin implicarea în proiecte cu rezonanţă în comunitatea locală, 
națională și  internațională prin popularizarea rezultatelor elevilor  CJEXSV. 
4.Dezvoltarea unei temeinice culturi organizationale, care sa promoveze prin propriile simboluri 
calitatea activitaii CJEX Suceava.  
 

Domeniul strategic Programe  de dezvoltare Tinta strategica 

Dezvoltarea curriculumului  - Dezvoltarea unor programe şcolare 
adaptate nevoilor elevilor capabili de 
mare performanță şi corelate cu 
resursele CJEXSV;  
- Dezvoltarea utilizării TIC în activitatea 
instructiv- educativă.  
-   Utilizarea metodelor moderne, 
active, bazate pe creativitate la toate 
activitățile de învățare 
-Diversificarea programelor de 
pregatire oferite de CJEx Suceava 

1,2 

Dezvoltarea resurselor umane -Programe de  formare profesionala 
-Proiecte cu beneficii educationale 

1,2 

Dezvoltarea resurselor 
materiale 

-Dotarea cu obiecte de inventar si 
mijloace de invatamant performate 
pentru taote desciplinele si spatiile 
scolare 

1,2 

Dezvoltarea relatiilor 
comunitare 

-Stabilirea si dezvoltarea de 
parteneriate cu beneficu educational 
-Programe educative cu participare 
intersinsitutionala cu scop de 
dezvoltare personala 

2,3,4 

 

Direcţii  prioritare de acţiune pentru anul şcolar 2022 – 2023: 
I. Asigurarea accesului la educaţie diferenţiată al elevilor capabili de performanţe înalte;  
II. Asigurarea pregătirii diferenţiate a copiilor si tinerilor capabili de performanţe înalte;  
III. Asigurarea succesului şcolar şi a excelenţei în educaţie;  
IV. Susţinerea, dezvoltarea şi promovarea educaţiei pentru tinerii capabili de performanţă;  
V. Asigurarea formării şi dezvoltării resurselor umane;  
VI. Monitorizarea şi dezvoltarea unor parteneriate comunitare şi internaţionale conform standardelor 
europene;  
 
Obiective generale 

1.Elaborarea de programe de educație diferențiată, în colaborare cu specialisti din învățământul 
universitar si preuniversitar, pentru toate disciplinele din Structura Centrului Judetean de Excelenta;  
2. Asigurarea calității procesului de predare-învățare-evaluare la nivelul CJEXSv, în vederea atingerii 
standardelor europene;  
3. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la concursuri și olimpiade școlare, cu cel puțin 10%, prin 
optimizarea procesului de predare-învățare- evaluare, în anul școlar 2022-2023  



4. Facilitarea comunicarii  între structurile administraţiei locale şi CJEXSV, promovând un dialog 
permanent, deschis flexibil între partenerii sociali şi educaţionali în vederea creşterii şi dezvoltării unor 
parteneriate durabile, în anul școlar 2022-2023. 
 
 
 

 
 

 
 


