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1. Motto: 
 
 

„ În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazaţi pe convingerea că 
toate au un început, să încercăm să facem singuri ceea ce aşteptăm de la alţii”. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                      

 
 

2. Argument: 
 

Destinat deopotrivă celor din interiorul şcolii, planul de dezvoltare al şcolii concentrează 
atenţia asupra finalităţilor educaţiei ( dobândirea de abilităţi, atitudini, competenţe ), asigură 
concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului ( curriculum, resurse umane, 

resurse material – financiare, relaţii sistemice şi comunitare ). 
Planul de dezvoltare asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii într-o listă 

de obiective pe termen scurt, ce pot fi uşor înţelese şi manageriate. Favorizează creşterea 
încrederii în capacităţile şi forţele proprii, asigură dezvoltarea personală şi profesională, 
întăreşte parteneriatele din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare şi nu în ultimul rând, 

stimulează dezvoltarea ethosului şcolar. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                      

3. Diagnoza mediului extern 
 

Prezentarea  comunităţii 
 

Descrierea comunităţii 
 
Aşezarea geografică 
 

Localitatea Borăneşti a primit statutul de comună în anul 2004. Este situată în sud-vestul judeţului Ialomiţa pe D.J. 
201. Este formată din două sate: Borăneşti şi Sinteşti, sat situat la 3,5 km de şcoală. Distanţa faţă de reşedinţa de judeţ 
este de 80km, iar faţă de cel mai apropiat oraş de 15km. 

 
Relieful 

Relieful comunei Borăneşti este unul de tip tabular, fragmentat de valea râului Ialomiţa care prezintă aspecte 
geomorfologice similare cu satele înşirate paralel cu cursul râului Ialomiţa, pe malul său drept. Cuprinde: 

 zona de luncă ( pe lăţime variabilă între 1,5 – 4,5 km a râului Ialomiţa ). Malul său drept este apărat de un dig pe 
tot teritoriul comunei – partea de nord, care asigură scurgerea viiturilor fără afectarea zonelor locuite. 

 zona de versant – Lunca Ialomiţei este mărginită la sud de un versant abrupt, taluzat. Taluzul are înălţimi de 20m, 
iar panta sa de 15 – 20% îl face dificil pentru construire. Intravilanul se opreşte la baza acestui versant. 

 zona de câmpie înaltă – platoul din partea sudică variază între 70 – 80m altitudine, prezentând sub solul subţire 
nisipuri eoliene. 

Clima 
 Aparţine climei temperate cu un pronunţat grad de continentalism, cu contraste mari de la vară la iarnă. 
 
   



                                                                                                                                                                                                                      

Specificul ocupaţiilor populaţiei adulte 
 Agricultura, legumicultura şi zootehnia. 
 
  Structura ocupaţională a părinţilor 

 50% agricultura, legumicultura şi zootehnia; 
 20% beneficiari ai ajutorului social; 
 20% salariaţi; 
 10% venituri ocazionale. 

 
Structura pe naţionalităţi 

 55%  populaţie nationalitate română; 
 45% populaţie de etnie rromă; 
 populaţia totală este de 2420 locuitori din care 1355 femei şi 1065 bărbaţi. 
 născuţi vii în ultimi opt ani 250; 

 
Migraţia populaţiei 

 stabiliri de domiciliu -20 familii; 
 stabiliri de reşedinţă- 20 familii; 
 plecări de domiciliu: - 0 
 plecări de reşedinţă: -  0 
 familii venite – 5% - familii de vârsta a doua şi a treia; 
 familii plecate: - 0 

 
Structura în funcţie de religie 

 toţi locuitorii sunt de religie ortodoxă. 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                      

Şcolarizarea elevilor 
 Nivelul scăzut de educaţie al populaţiei tinere în vârstă de până la 25 ani este reflectat de faptul că 24 nu au absolvit 
ciclul primar şi 35 ciclul gimnazial. 
  
   
 
 
                      Evoluţia populaţiei şcolare în ultimii 4 ani 
 Anul şcolar:   clasa I                                       clasa aV-a                             total şcoală  

 2011 – 2012          - 25             - 37     - 268 
 2012 – 2013          - 34             - 37     - 269 
 2013 – 2014           - 21             - 23     - 345 
 2014 – 2015                  - 24                                           - 31                                   - 355 

Situaţiile statistice pentru următorii 4 ani reflectă o situaţie constantă a efectivelor de elevi. 
 

Analiza P.E.S.T.(E)  
 
Politicul 

 Politica educaţională de la nivel naţional de descentralizare a învăţământului preuniversitar, cu mărirea rolului 
autorităţilor locale în viaţa şcolii o regăsim şi la nivelul comunei Borăneşti. Din păcate, fondurile limitate de la bugetul local, 
nu satisfac pe deplin cerinţele celor implicaţi în procesul de învăţământ. În realizarea obiectivelor educaţionale şi în 
derularea unor proiecte ale şcolii sunt implicaţi reprezentanţi ai primăriei, dispensarului uman, bisericii, poliţiei locale, 
aceasta făcându-se într-un timp redus. 
 Politicile educaţionale la nivel local favorizează atingerea ţintelor strategice prin parteneriate. 
 
  Economicul 

a) Structura suprafeţei teritoriului în ultimii opt ani: 
 suprafaţa totală: 2820 ha; 
 locuinţe existente: 740 – proprietate privată; 
 suprafaţă locuibilă: 205 ha. 



                                                                                                                                                                                                                      

 resurse naturale – fond funciar. 
 producţie vegetală – porumb, grâu, soia, legume. 
 animale: vaci – 166; oi – 420; capre – 25, porcine – 350; păsări – 13000. 

          
          b) Infrastructura învăţământ: 

 clădire şcoală: 22 cadre didactice, 1 secretar-bibliotecar,  270 elevi. 
 clădire grădiniţă: 3 cadre didactice, 72 copii. 

 
c) Ocrotirea sănătăţii: 

 clădire dispensar uman: 3 medici, personal mediu sanitar – 3; 
  
         d) Dotări tehnico edilitare: 

 apă: -apă curentă  
 canalizare: -  
 gaze naturale: -  
 energie electrică: 725. 

e) Capacităţi administrative: magazine mixte – 14; 
 Expertiza tehnică este bună în comunitate şi ne-ar putea ajuta în rezolvarea problemelor. 
 
  Socialul 
 La nivelul localităţii se întâlnesc următoarele situaţii: 

 venitul minim garantat – număr beneficiari ai Legii 416 – 180 persoane (7,43%); 
 familiile sunt constituite din 4-7 membri, existând un număr de 41 familii monoparentale (5,69%) şi 16 asistenţi 
personali (0,66%); 

 peste 20 de familii au condiţii de locuit necorespunzătoare,  
 localitatea nu dispune de canalizare; 
 pentru populaţia de etnie rromă veniturile sunt ocazionale; 
 nivelul sărăciei este foarte ridicat; 

 
 



                                                                                                                                                                                                                      

Tehnologic 
 a) Cultură şi comunicaţii: 

 bibliotecă şcolară: 1 ( 5350 volume ); 
 abonamente radio: 350 (48,6%); 
 abonamente TV – cablu TV: 350 (48,6%); 
 unităţi PTTR: -  
 abonamente telefonie fixă: 150 (20,8%); 
 calculatoare: 170 (23,57%); 
 internet: prin Romtelecom sau Akta- 148 (20%); 
 nu există suficiente spaţii de formare utilate cu aparatură necesară; 

 
 
 
 
 
          Ecologicul 
 Inexistenţa utilajelor de salubritate, a tomberoanelor, a coşurilor de gunoi stradale, a gropii ecologice de gunoi, a 
centrelor de colectare a materialelor reciclabile periclitează sănătatea lumii vii şi afectează esteticul şcolii şi al localităţii. 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                      

4. Diagnoza mediului intern 
Analiza S.W.O.T 

Puncte tari: 
 cadre didactice calificate 93,75%; 
 stabilitatea pe post a cadrelor didactice – 73,91%; 
 nivel ridicat de dezvoltare profesională: grad I – 30,44%; grad II – 26,08%; definitivat – 13,04%; stagiar – 
30,44%; 

 transparenţă în circulaţia informaţiei; 
 formarea tuturor cadrelor didactice pe principiile şcolii incluzive în cadrul Programului PHARE, PIR 
 management eficient; 
 lucru în echipă ( derularea unor proiecte ):  

- PHARE – „Învăţăm împreună!” 
- CEDU 2000+ - „Şi fetele rrome merg la şcoală”; „Alegeri care contează”; 
- PIR ( carte bibliotecă şcolară 246 volume; mobilier şcolar 175 mese şi 175scaune; utilităţi – apă potabilă, 

grup sanitar, încălzire centrală, instalaţie electrică ); 
 mediu ambiental atractiv – şcoală incluzivă; 
 bibliotecă dotată şi bine organizată: 

- număr volume 5350; 
- număr cititori învăţământul primar: 60 – 42,85%; 
- număr cititori învăţământ gimnazial: 87 – 84,46%; 
- număr cititori cadre didactice: 23– 100%; 

 existenţa laboratorului de informatică ( 10 calculatoare conectate la internet prin  Telecom); 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                      

Puncte slabe: 
 rezultate slabe la Evaluarea Naţională ;  
 slabă participare la concursurile şcolare; 
 rata abandonului şcolar de 5,62% şi un număr mediu de 15,71 de absenţe pe elev în anul şcolar 2014-2015; 
 lipsa laboratoarelor şcolare de fizică, chimie, biologie; 
 lipsa unui cadru didactic pentru laboratorul de informatică; 
 lipsa unor fonduri extrabugetare pentru formarea părinţilor şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare; 
 lipsa unor programe educaţionale specifice educaţiei interculturale; 
 depistarea unui comportament ecologic neadecvat ( 70  elevi-30%); 

 

Oportunităţii: 
 implicarea autoritatilor locale; 
 derularea unor proiecte comunitare ( apă curentă şi canalizare în localitate ); 
 acces la mijloacele de transport către oraş;  
 populaţie şcolară constantă în următorii 4 ani;  
 colaborare cu ISJ, CCD,REF România, CEDU 2000+,; 
 migraţia populaţiei de la oraş la ţară - 5%; 

 

Ameninţări: 
 nivelul scăzut de educaţie a familiilor; 
 situaţia socio-economică a părinţilor; 
 lipsa de interes şi motivaţia elevilor şi părinţilor pentru continuarea studiilor; 
 neimplicarea agenţilor economici în sprijinul şcolii; 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                      

Forme de învăţământ existente în localitate 
Grădiniţă cu program normal: 3 grupe – 72 copii; 
Şcoala Gimnazială: 

 învăţământ primar: 7 clase – 152 elevi; 
 învăţământ gimnazial: 5 clase – 112 elevi; 
 „A doua şansă” învăţământ secundar inferior clasa aVI-a: 15 elevi; 

 
Structura personalului pe grade didactice şi vechime 

în anul şcolar precedent 2014-2015 
 

Funcţia  Total 
personal 

Gr.I Gr.II Def. Fără 
def. 

0-2 
ani 

2-6 
ani 

6-
10 
ani 

10-
14 
ani 

14-
18 
ani 

18-
22 
ani 

22-
25 
ani 

25-
30 
ani- 

30-
35 
ani 

35-
40 
ani 

Peste 
40 
ani 

Educatoare 3 2 1 - - - - - - 1 - - - 1 1 - 

Învăţător 7 3 1 - 3 3  1 - - - - 1 - 2 - 

Profesor 14 3 4 3 4 2 1 - 1 1 1 - 1 2 2 2 

 
 
 

Poziţia domiciliului cadrelor didactice faţă de post 
 
- în localitate: 5 – 21,74% 
- navetiste: 18 – 78,26% ( 1cadru București-55km distanță;2 cadre Bărcăneşti – 3Km distanţă; 13 cadre Urziceni – 15km 
distanţă, 1 cadru Hagieşti- 25 km distanță, 1 cadru Coşereni-4 km distanță ) 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 

Resurse materiale 
 

Locaţii/ număr clădiri în care se desfăşoară procesul instructiv-educativ 
 

Indicatori Clădirea 

Şcoală – corp A Şcoală – corp B 

Anul construirii              1893 1965 

Valoarea de inventar                                     

Suprafaţa 505m2 339m2 

Număr de săli de clasă 1 6 

Număr cabinete şi laboratoare 1 - 

Materialul din care sunt construiţi 
pereţii 

Zidărie din cărămidă Zidărie din cărămidă 

Materialul din care sunt construite 
planşeele/tavanele 

Beton Beton 

Acoperişul 
 

Sarpantă Sarpantă Sarpantă 

Învelitoare Ţiglă metalică Ţiglă metalică 

Număr de nivele Parter Parter +  etaj 

 
  Utilităţii  

- sursă de apă cu hidrofor – 8 chiuvete; 
- instalaţie electrică – 220 v; 380 v; 
- centrală termică cu lemne;  
- grup sanitar- 18 cabine 

 
 



                                                                                                                                                                                                                      

Dotări 
- mobilier modular ( mese -175, scaune – 175; ) 
- calculatoare – 13 
- imprimante – 3 
- scanner – 2 
- xerox – 2 
- fax – 1 
- telefon fix – 1 
- legătură internet serviciu secretariat, cancelarie şi cabinet informatică 
- carte bibliotecă şcolară – 5350 volume 

De achiziţionat: 
- mobilier complet laborator fizică-chimie; 
- dulapuri bibliotecă – 8 bucăţi; 

 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
                              



                                                                                                                                                                                                                      

                          5. Viziunea şcolii 

 
        Pentru următorii ani, şcoala noastră are în centrul atenţiei ca 
activitatea desfăşurată să contribuie la educarea în spiritul respectării 
drepturilor şi       libertăţilor fundamentale ale omului, al schimbului liber de 
opinii astfel încât, 
la sfârşitul ciclului gimnazial , elevul să aibă formate capacităţi de acceptare 
a interculturalităţii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                      

 

                                    6. Misiunea şcolii 
 
 

       Şcoala Borăneşti are uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de 
educaţie ( copii, tineri şi adulţi ),  asigurând pentru fiecare elev condiţii 
pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi 
cooperare cu actorii sociali promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii 
de origine socio-culturală şi lingvistică diferită. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                      

7. Ţinte strategice 
 
 

1. Susţinerea elevilor slab motivaţi şi mai puţin sprijiniţi de familii în vederea ameliorării 
rezultatelor şcolare la examenele naţionale. 

2. Reducerea fenomenului de absenteism şi abandon şcolar. 
3. Formarea unor convingeri comportamentale ecologice pentru elevi şi membrii comunităţii. 
4. Oferirea către comunitate a unor programe de educaţie a adulţilor. 
5. Promovarea educaţiei interculturale prin CDŞ şi parteneriate locale. 

                  6. Ridicarea nivelului profesional al cadrelor didactice prin participarea la cursuri de formare și              
perfecționare; 

7. Promovarea imaginii şcolii în comunitate și în afara acesteia 
8. Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţi patrimoniului şcolii și dezvoltarea 

acestuia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                      

 
 

OPŢIUNI STRATEGICE PRIVIND DEZVOLTAREA DOMENIILOR FUNCŢIONALE 
 
 

Ţinta strategică Opţiune curriculară Opţiunea financiară şi 
a dotărilor materiale 

Opţiunea investiţiei în 
resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 
comunitare 

1.Susţinerea elevilor 
slabă motivaţi şi mai 
puţin sprijiniţi de familii 
în vederea ameliorări 
rezultatelor şcolare la 
examenele naţionale. 

● Promovarea la toate 
disciplinele de studio a 
comunicării deschise şi 
responsabile între 
profesori şi elevi. 
● Formularea unor 
subiecte cu grad diferit 
de dificultate. 

● Achiziţionarea de 
broşuri şi culegeri cu 
subiecte de examen. 
 

● Programe de 
pregătire suplimentară 
a elevilor din clasa a 
VIII-a la disciplinele de 
examen. 

● Consilierea părinţilor 
referitor la orientarea 
şcolară şi profesională. 
● Oferta zonală de 
locuri de muncă. 

2.Reducerea 
fenomenului de 
absenteism şi abandon 
şcolar. 

● Abordarea în cadrul 
orelor de dirigenţie a 
consecinţelor pe care 
acestea le au asupra 
individului, şcolii şi 
comunităţii. 
● Organizarea de 
activităţi 
extracurriculare care 
să stimuleze interesul 
pentru şcoală. 

● Acordarea unor 
burse sociale elevilor 
cu situaţie materială 
slabă. 
● Oferirea de 
stimulente materiale. 

● Vizitarea elevilor de 
către diriginţii şi 
învăţători. 
● Promovarea unor 
parteneriate între 
şcoală şi comunitate. 

● Sesizarea serviciului 
social din cadrul 
prrimăriei şi realizarea 
de anchete care să 
stabilească dacă 
familia elevului are 
nevoie de sprijin 
financiar. 
● Lectorate cu părinţii 
pe tema abandonului 
şcolar şi a delicvenţei 
juvenile. 

3.Formarea unor 
convingeri 
comportamentale 
ecologice pentru elevi 
şi membrii comunităţii. 

● Diseminarea unor 
modele de bună 
practică în rândul 
elevilor şi al părinţilor 
privind mediul 
înconjurător în şcoală 
şi comunitate. 

● Achiziţionarea de 
echipamente, bunuri 
consumabile, costurile 
unor servicii, editarea, 
multiplicarea de 
pliante, broşuri, 
reviste. 

● Programe comune 
de formare a cadrelor 
didactice, părinţilor, 
elevilor şi 
reprezentanţilor 
comunităţii în domeniul 
ecologic. 

● Realizarea în comun 
a unor activităţi în 
şcoală şi extraşcolare. 
● Solicitarea primăriei 
în susţinerea financiară 
a unor activităţi. 



                                                                                                                                                                                                                      

4.Oferirea către 
comunitate a unor 
programe de educaţie 
a adulţilor. 

● Implicarea părinţilor 
în activităţile 
extracurriculare ale 
elevilor ( serbări, 
excursii, concursuri ). 
● Organizarea unor 
cursuri de consiliere a 
părinţilor. 
● Realizarea unor 
aviziere pentru 
informare. 

● Crearea unor 
materiale 
promoţionale, editarea 
de pliante informative 
şi difuzarea lor. 
 

● Programe comune 
de promovare a unor 
relaţii deschise între 
profesori – elevi, 
profesori – părinţi, 
părinţi – elevi, 
profesori – profesori în 
domeniul comunicării 
şi negocieri. 

● Funcţionarea 
Consiliului local de 
sprijin. 
● Implicarea 
comunităţii locale în 
rezolvarea unor 
probleme ale şcolii. 

5.Promovarea 
educaţiei interculturale 
prin CDŞ. 

● Promovarea prin 
CDŞ a 
interculturalităţii. 
● Organizarea unei 
şezători populare. 

● Achiziţionarea unor 
materiale informative 
care se referă la 
tradiţiile şi obiceiurile 
locale şi realizarea unei 
baze de date. 
● Achiziţionarea cu 
ajutorul elevilor  a 
exponatelor pentru 
amenajarea unui 
minimuzeu. 

● Informarea şi 
formarea cadrelor 
didactice în domeniul 
tradiţiilor şi al culturii 
locale. 

● Identificarea 
cunoscătorilor 
obiceiurilor şi tradiţiilor 
locale în cadrul 
comunităţii şi utilizarea 
lor ca resurse 
educaţionale. 

6.  Ridicarea nivelului 
profesional al cadrelor 
didactice prin 
participarea la cursuri 
de formare și 
perfecționare 

 
-Eficientizarea 
procesului de predare-
învăţare prin utilizarea 
metodelor activ-
participative; 
-valorificarea 
oportunităţilor oferite 
de paleta largă de 
cursuri de formare. 

 
-Asigurarea sumelor 
necesare pentru 
perfecţionare cu plata 
de la bugetul local; 
 
-Consultarea cadrelor 
didactice în vederea 
completării materialului 
didactic. 

 
-participarea la 
programe de formare 
în specialitate a 
cadrelor didactice de la 
gimnaziu; 
-perfecţionareea 
cadrelor didactice în 
problematica 
managementului 
clasei; 
 

 
-Colaborarea cu Casa 
Corpului Didactic 
pentru participarea la 
cursuri de formare în 
specialitate şi metodica 
pregătirii specialităţii; 
 



                                                                                                                                                                                                                      

7. Promovarea imaginii 
şcolii în comunitate și 
în afara acesteia. 

-Implicarea elevilor şi 
cadrelor didactice în 
popularizarea 
rezultatelor şcolii în 
rândul părinţilor;  
-Se va asigura 
informarea comunităţii 
locale prin intermediul 
mass-media locală; 
-Realizarea de 
parteneriate pentru 
desfăşurarea de 
activităţi culturale în 
comunitate. 

 
-Asigurarea logisticii 
necesare pentru 
desfăşurarea 
activităţilor de 
mediatizare şi 
diseminarea a 
informaţiilor; 
-Obtinerea de 
sponsorizari pentru 
premierea elevilor şi 
ansamblului scolii. 

-Popularizarea prin 
mass-media a 
factorilor implicaţi în 
activităţile de 
parteneriat; 
-Motivarea 
participanţilor prin 
acordarea de premii. 

-Implicarea părinţilor în 
acţiuni de promovare a 
imaginii şcolii; 
-Realizarea unor 
activităţi 
extracurriculare în 
parteneriat cu Consiliul 
Reprezentativ al 
Părinţilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Gestionarea, 
întreţinerea şi 
menţinerea 
funcţionalităţi 
patrimoniului şcolii și 
dezvoltarea acestuia. 

-Tematica orelor 
educative va cuprinde 
aspecte ce ţin de 
păstrarea şi întreţinerea 
bazei materiale a şcolii; 
-Includerea în cadrul 
lecţiilor a elementelor 
educative de păstrare 
şi întreţinere a bazei 
materiale a şcolii ;  
-Realizarea unor 
investiţii în scopul 
modernizarii spatiilor 
scolare 

-Proiecte de buget 
fundamentate care să 
acopere cheltuielile de 
întreţinere şi reparaţii; 
-Realizarea unei 
execuţii bugetare 
echilibrate; 
-Realizarea 
programului de achiziţii 
de bunuri şi servicii  în 
condiţiile legii; 
-Aplicarea prevederilor 
regulamentului şcolar 
pentru recuperarea 
pagubelor produse de 
elevi. 

-asumarea răspunderii 
personalului didactic 
privind păstrarea 
patrimoniului şcolii; 
-Implicarea membrilor 
consiliului de 
administraţie în 
gestionarea bunurilor 
şi recuperarea 
pagubelor; 
. 

-Colaborarea cu 
comitetele de părinţi 
ale claselor; 
-Implicarea Consiliului 
Reprezentativ al 
Părinţilor în 
identificarea de noi 
surse de finanţare. 



                                                                                                                                                                                                                      

NR.1519/07.10.2015 
 
 
 

PLANURI OPERAŢIONALE 
 

   OBIECTIV GENERAL 1. : Îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale 
 

Obiective 
specifice 

Activitate Resurse Termen Responsabil Indicatori 

Umane Materiale Costuri 

1.Să asigurăm 
cerinţele 
conceptuale şi 
metodologice 
a 
curriculumului. 

1.Infomarea 
personalului didactic cu 
privire la noile abordări 
conceptuale ale 
curriculumului naţional. 
2.Diversificarea ofertei 
de curriculum prin 
raportare la intresele şi 
ritmurile elevilor 
respective stilurile 
specifice de învăţare. 

Cadre 
didactice 

- ghiduri; 
- programe; 
- legislaţie 
şcolară; 
- hârtie 
xerox; 
- tuş; 
- broşuri; 
- pliante. 
 

 
 
 
 
 10 top x 10 
RON 
2 x 80 RON 

Începutul 
anului 
şcolar 

Director, 
responsabili 
comisii 
metodice 

100% cadre 
didactice 
respectă 
curriculum. 

2.Să 
îmbunătăţim 
calitatea 
procesului de 
predare-
învăţare-
evaluare. 

1.Centrarea activităţilor 
şcolare pe elevi şi pe 
realizarea progresului 
performanţelor 
acestuia. 
 
 
 
 

Cadre 
didactice, 
elevi, 
părinţi 

- mape; 
- culegeri; 
- portofolii; 
- hârtie 
xerox; 
- coli 
flipchard; 
- markere: 

50x2 RON 
15x10 RON 
 
10 top 
x10RON 
100x0,3RON 
 
20x1,5RON 

15.09.2015- 
15.06.2020 

Cadre 
didactice 

80% dintre 
elevi 
realizează 
progres 
şcolar 



                                                                                                                                                                                                                      

2.Diversificarea şi 
adecvarea metodelor şi 
tehnicilor de evaluare 
în mod special a 
acelora care 
încurajează 
creativitatea, 
participarea activă, 
lucrul în echipă, 
capacitatea de răspuns 
la solicitări reale, la 
situaţii concrete. 
 
 

Cadre 
didactice 

- dosare, 
- fişe de 
lucru; 
- portofolii; 
- ghiduri; 
- soft 
educaţional; 
- hârtie 
xerox; 
- folii. 

100x0,5RON 
 
 
 
 
4x300RON 
 
10topx10 
RON 
5setx10RON 

15.09.2015- 
15.06.2020 

Director, 
responsabili 
comisii 
metodice 

100% cadre 
didactice 
aplică metode 
active 
participative 

3.Asigurarea 
permanentă a unei 
comunicării eficiente 
între profesori, elevi şi 
părinţi urmărindu-se 
constant progresul 
şcolar, diagnosticarea 
învăţării, motivarea 
profesorilor şi elevilor 
pentru desfăşurarea 
unui proces educativ 
de calitate. 

Cadre 
didactice, 
elevi, 
părinţi 

- 
chestionare; 
-
videoproiec-
tor; 
- CD 
educaţional; 
- hârtie 
xerox, 
- tonner, 
tuş. 
 
 

 
 
 
 
 
10topx 
10RON 
1x150RON 

15.09.2015- 
15.06.2020 

Director, 
consilier 
educativ, 
diriginţii, 
învăţători, 
educatoare 

80%din elevi 
absolvenţi 
promovează 
Testele 
naţionale. 

3.Să 
îmbunătăţim 
participarea la 
concursurile 
şcolare şi 
Evaluarea 
Naţională 

1.Dezbaterea 
metodologiilor de 
desfăşurare a 
concursurilor şi 
Evaluarea Naţională. 

Cadre 
didactice, 
elevi, 
părinţi 

- broşuri, 
- metodolo-
gie; 

 15.09.-
15.10. 
anual 

Director, 
diriginte 
clasa aVIII-
a 

100% din 
cadre 
didactice, 
elevi şi părinţi 
cunosc 
metodologia 
până la 
15.10. 



                                                                                                                                                                                                                      

2.Actualizarea anuală a 
colţului de OSP cu 
programă, calendar, 
bibliografie şi seturi 
teste examen. 

Profesori, 
diriginţi, 
responsabili 
comisii 
metodice, 
elevi 

- ordine 
M.E.C.Ş  
- fişe; 
-hârtie 
xerox; 
- ghiduri; 

 
 
 
10top x 
10RON 

Permanent Consilier 
educativ, 
responsabili 
comisii 
metodice 

100% din 
cadre 
didactice, 
elevi şi părinţi 
cunosc oferta 
educaţională 
până la 
examen. 

3.Planificarea activităţii 
de remediere la clasa 
aVIII-a. 

Profesori 
de 
specialitate 
pe 
discipline 
de examen 

- hârtie 
xerox, 
- tuş; 
- 
chestionare; 
- markere; 
- hârtie 
flipchard; 
- culegeri; 

10 top x 
10RON 
2x80RON 
 
20x1,5RON 
50x0,3RON 

15.09.-
15.10 
anual 

Director, 
profesori 
implicaţi 

100% din 
cadrele 
implicate 
planifică 
activitatea. 

 
 
 
 
   OBIECTIV GENERAL 2.: Îmbunătăţirea frecvenţei şcolare, mai mulţi elevi care finalizează cursurile 
 

Obiective 
specifice 

Activitate Resurse Termen Responsabi
l 

Indicatori 

Umane Materiale Costuri 

1.Să 
îmbunătăţim 
condiţiile de 
educaţie din 
şcoală. 

1.Crearea unui mediu şcolar 
pentru a oferi şanse egale 
tuturor elevilor. 

Cadre 
didactice, 
elevi, 
comunitat
e locală. 

- completa-
rea 
mobilierului 
şcolar o 
sală 
grădiniţă; 
- laborator 
fizică-
chimie 

1set x 
4000RON 
 
 
 
1set x 
4000RON 

Permanent Director, 
consilier 
educativ, 
cadre 
didactice. 

100% din 
elevi 
beneficiază 
de mediu 
şcolar atractiv 
până în 2020 



                                                                                                                                                                                                                      

2.Elaborarea unui CDŞ în 
funcţie de nevoile 
individuale de educaţie şi 
integrare socială. 

Cadre 
didactice, 
elevi, 
părinţi 

- chestiona-
re; 
- fişe; 
- hârtie 
Xerox; 
- tuş; 
-tonner; 
- ghiduri; 
- pliante; 
- portofolii. 

 
 
 
10top x 
10RON 
2x80RON 
1x150RON 

Luna mai 
anual 

Responsa-
bili comisie 
curriculum 

100% din 
CDŞ-uri 
cuprind 
specific local. 

2.Să 
dezvoltăm 
relaţiile de 
colaborare 
şcoală-
familie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Participarea părinţilor la 
procesul de predare-
învăţare  
„Ziua porţilor deschise”. 

Cadre 
didactice, 
elevi, 
părinţi 

- planşe; 
- portofolii; 
- chestiona 
re; 

 I 
săptămân
ă din luna 

Cadre 
didactice 

80% dintre 
părinţii 
participă la 
activităţi până 
în 2017. 

2.Dezbatere privind 
comunicarea şi relaţionarea 
interpersonală. 
 
 
 
 
 
 

Cadre 
didactice, 
elevi, 
părinţi, 
invitaţi  
( CJAP, 
poliţie, 
jurist) 

- hârtie 
Xerox; 
- tuş; 
- CD 
educaţional
; 

10top x 
10RON 
2x80 RON 
 
2x300 RON 

Semestrial Responsa-
bili comisii 
metodice 
 
 

75% din 
părinţi 
însuşesc 
relaţii de 
comunicare 
până în 2020. 
 

 

 3.Antrenarea părinţilor 
în activităţi 
extraşcolare ( carnaval, 
excursii, întreceri 
sportive ). 

Cadre 
didactice, 
elevi, părinţi 

-costu-
me carnaval ; 
-aparat foto ; 

 
 
1x600RON 

Semestrial Consilier 
educativ 

70% dintre 
părinţi sunt 
implicaţi în 
activităţi 
extraşcolare 
până în 
2018. 



                                                                                                                                                                                                                      

3.Să 
eliminăm 
rata 
abandonului 
şcolar. 

1.Monitorizarea 
frecvenţei elevilor. 

Cadre 
didactice, 
mediator 
şcolar,consiliul 
local de sprijin 

-chestionare 
- fişe 
-hârtie xerox 

 
 
10top x 
10RON 

Lunar Fera Viorel, 
membrii 
consiliului de 
administraţie 

Sub 1% elevi 
cu abandon 
şcolar până 
în 2018. 

2.Întărirea 
parteneriatelor locale 
şcoală-comunitate. 

Cadre 
didactice, 
elevi, consiliul 
local de 
sprijin. 
 

-broşuri 
-hârtie xerox 
 
-tuş 

 
10top x 
10RON 
2x80RON 

2015-
2016 

Director,  90% din 
membrii 
comunităţii 
locale 
implicaţi în 
viaţa şcolii 
până în 2017 

 
 
 
   
 

OBIECTIVUL GENERAL 3. : Dobândirea de către elevi şi membri comunităţii a unor convingeri comportamentale ecologice 
 
 

Obiective 
specifice 

Activitate Resurse Termen Responsabil Indicatori 

Umane Materiale Costuri 

1.Să 
identificăm 
probleme de 
mediu în 
şcoală şi 
comunitate. 

1.Identificarea 
elevilor şi membrilor 
comunităţii cu un 
comportament 
ecologic neadecvat. 

Cadre 
didactice, 
elevi, membri 
comunităţii. 

-chestionare, 
-broşuri ; 
-pliante ; 
-hârtie xerox ; 
-tuş 
imprimantă 
color, ; 
-tuş tonner ; 

 
 
 
8topx10RON 
1x80RON 
 
1x160RON 

Septembrie 
2015 

Director, 
viceprimar 

30 de elevi şi 
15 membrii ai 
comunităţii 
locale sunt 
implicaţi în 
activităţi 
ecologice 
până în 
septembrie 
2015 

2.Depistarea 
punctelor critice din 

Elevi, cadre 
didactice, 

-chestionare; 60RON Septembrie 
2015 

Director, 
viceprimar 

80% din 
punctele 



                                                                                                                                                                                                                      

şcoală şi comunitate 
care necesită 
ecologizare. 

părinţi. critice sunt 
depistate. 

2.Să 
dezvoltăm 
elevilor 
abilităţi de a 
desfăşura în 
echipă 
activităţi de 
educaţie 
pentru 
mediu (în 
şcoală şi 
comunitate). 

1.Vizionarea în 
comun a unor 
aspecte pozitive şi 
negative de mediu. 

Elevi, cadre 
didactice, 
membri 
comunităţii. 

 
-pliante ; 
 

50RON Octombrie 
2015 

Consilier 
educativ, 
viceprimar, 

100% din 
elevi şi 
membri 
comunităţii 
participă. 

2.Amenajarea 
cabinetului ecologic. 

Cadre 
didactice, 
părinţi, elevi. 

-var ; 
-vopsea ; 
-mese 
laborator ; 
-scaune ; 
-dulapuri ; 
-catedră ; 
-etajere ; 
-ghivece ; 

10sacix13RON 
20x12RON 
15x100RON 
 
30x40RON 
2x150RON 
1x200RON 
2x50RON 
50x2RON 

Decembrie 
2015 

Director Realizarea în 
proporţie de 
80% a 
cabinetului 
ecologic până 
în decembrie 
2015. 

3.Activitate practică 
de cunoaştere şi 
observare a 
diferitelor medii 
ecologice ( excursii ). 

Cadre 
didactice, 
elevi, părinţi. 

-saci 
menajeri ; 
-mănuşi ; 
-radio CD ; 
 

10setx4RON 
25x2,5RON 
1x200RON 

Noiembrie 
2015 

Cadre 
didactice 

100% din cei 
implicaţi 
participă la 
activitate. 

4.Formarea unor 
echipe care să 
acţioneze periodic la 
ecologizarea 
localităţi.. 

Părinţi, 
elevi,cadre 
didactice. 

-saci 
menajeri; 
-mănuşi; 
-unelte; 

5setx4RON 
25x2,5RON 
250RON 

Permanent Director, 
autoritatea 
locală. 

80% din 
elevii cuprinşi 
în proiect 
sunt 
angrenaţi. 

3.Să 
popularizăm 
modele de 
bună 
practică în 
şcoală, 
familie, 

1.Organizarea unor 
concursuri pe teme 
ecologice : 
- « Cea mai frumoasă 
gospodărie din 
localitate » 
- « Şcoala noastră ca 

Membri 
comunităţii, 
echipa de 
subproiect. 

-coli 
flipchard ; 
-radio CD ; 

100x0,3RON 
1x200RON 

Aprilie 
2016 

Echipa de 
subproiect. 

100% din 
gospodăriile 
localităţii 
sunt vizitate 
până în 
aprilie 2016. 



                                                                                                                                                                                                                      

comunitate. o floare ». 

2.Completarea 
panoului “Ecoşcoală” 
cu fotografii din 
timpul activităţilor 
desfăşurate. 

Elevi, cadre 
didactice. 

-hârtie foto; 
 
- coli xerox; 
-tuş-tonner; 
-cerneală ; 
-tuş negru ; 
 

100buc.x 
1,5RON 
7topx10RON 
1x160RON 
4x16RON 
2X50RON 

Iunie 2016 Echipa 
subproiect 

100% din 
panoul 
« Ecoşcoală » 
realizat. 

 3.Realizarea unei 
broşuri de educaţie 
ecologică “Prietenii 
naturii”. 

Elevi, cadre 
didactice, 
invitat. 

-maşină 
spiralat, 
-DVD; 
-tuş 
imprimantă 
color ; 
-imprimantă  
color ; 
-CD ; 

1x400RON 
 
25X2,5RON 
1x80RON 
 
1x400RON 
 
30x1,5RON 

Februarie 
2016 

Echipa 
subproiect. 

100% 
realizată 
broşura. 

 4.Activităţi de 
monitorizare şi 
evaluare a 
obiectivelor propuse. 

Cadre 
didactice, 
autorităţile 
locale. 

-chestionare; 
-fotografii; 
-expoziţii; 

 Septembrie 
2016 

Director, 
viceprimar. 

100% din 
activităţile 
propuse sunt 
monitorizate 
şi evaluate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
  OBIECTIV GENERAL 4: Asigurarea educaţiei pentru adulţi prin diferite forme 
 

Obiective 
specifice 

Activitate Resurse Termen Responsabil Indicatori 

Umane Materiale Costuri 

1.Să 
identificăm 
adulţi care nu 
au finalizat 
studiile ( 
primar-
gimnaziu). 

1.Depistarea din 
documentele şcolare a celor 
care nu au finalizat cursurile, 
intervievarea lor şi obţinerea 
acceptului de a continua 
studiile. 

Cadre 
didactice, 
secretar 
şcoală, 
mediator, 
solicitanţi. 

-coli 
xerox, 
 

10topx10R
ON 

1-15 
septembrie 
2018 

Director 40% din cei 
depistaţi optează 
pentru continuarea 
studiilor. 

2.Înscrierea solicitanţilor şi 
desfăşurarea cursurilor prin 
programul “A doua şansă”. 

Comisia de 
înscriere a 
unităţii 
şcolare. 

-ghiduri 
pentru 
cadre 
didactice 
şi 
cursanţi; 
-coli 
xerox ; 
-
rechizite : 
*caiete ; 
*pixuri ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
100x1RON 
100x1RON 

Octombrie 
2018 – 
octombrie 
2020 

Membri 
comisiei 

Formarea a cel 
puţin 1 clase de 
« A doua şansă ». 

2.Să 
consiliem 
adulţii pe 
diferite teme. 

1.Lectorate cu părinţii, 
membri comunităţii privind 
necesitatea finalizării 
cursurilor şi orientarea în 
carieră. 

Invitaţi 
specialişti, 
cadre 
didactice, 
adulţi. 

-broşuri ; 
-referate ; 
-filme ; 

 
 
5x50RON 

Permanent Cadre 
didactice 

80% dintre părinţii 
elevilor sunt 
consiliaţi 

2.Activităţi gospodăreşti 
comune : şcoală-comunitate. 

Elevi, 
cadre 
didactice, 
părinţi. 

-materiale 
curăţenie   

 
 
 
100RON 

Vacanţe 
şcolare 

Director, 
viceprimar. 

100% din 
activităţile specifice 
sunt realizate în 
termenul stabilit. 



                                                                                                                                                                                                                      

3.Activităţi extraşcolare : 
excursii, evenimente 
personale, concursuri 
sportive, serbări, carnaval. 

Elevi, 
cadre 
didactice, 
membri 
comunităţii
. 

-materiale 
sportive ; 
-carton 
duplex ; 
-
acuarele ; 
-pensule ; 

2000RON 
 
50x1RON 
 
30x6 RON 

Semestrial Consilier 
educativ. 

60% dintre părinţi 
participă la 
activităţi. 

  OBIECTIV GENERAL 5 : Perpetuarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale. 
 

Obiective 
specifice 

Activitate Resurse Termen Responsabil Indicatori 

Umane Materiale Costuri 

1.Să 
dezvoltăm în 
cadrul CDŞ-
ului 
discipline 
opţionale 
adecvate. 

1.Achiziţionarea unor 
materiale educative care se 
referă la tradiţiile şi 
obiceiurile locale şi 
realizarea unei baze de 
date. 

Cadre 
didactice, 
specialişti. 

-ghiduri, 
-pliante ; 
-hârtie 
xerox, 
-programe 
şcolare ; 

 
 
5topx10RON 

Mai 
2017 

Responsabili 
comisii 
metodice 

30% din CDŞ au 
această temă. 

2.Realizarea unei expoziţii 
cu exponate de cultură 
populară. 

Elevi, 
părinţi. 

-rafturi, 
-etajere ; 

4x50RON 
4x50RON 

Septem
brie 
2018 

Profesor limba 
română 

100% realizată 
expoziţia până în 
septembrie 2018 

2.Să 
promovăm 
tradiţiile şi 
obiceiurile 
locale. 

1.Dezbatere :  « Istoria 
localităţii şi a tradiţiilor 
specifice ei » 

Cadre 
didactice, 
autorităţi 
locale. 

monogra-fii; 
-documen-te 
de arhivă, 
-CD; 

 
 
20x1,5RON 

Iunie 
2017 

Consilier 
educativ. 

60% din părinţii 
elevilor participă la 
dezbatere. 

2.Prezentarea de referate 
privind înţelegerea 
interetnică. 

Cadre 
didactice. 
Elevi. 

-hârtie 
xerox; 
 

5topx10RON 
 
 

Martie 
2019 

Consilier 
educativ 

Toţi învăţătorii şi 
diriginţii prezintă 
referate. 

3.Organizarea de şezători 
populare. 

Părinţi, 
elevi, 
cadre 
didactice. 

-casete ; 
-CD ; 
-radio CD; 

20x10RON 
5x30RON 
3x250RON 

Aprilie 
2019 

Profesor limba 
română 

Cel puţin 4 şezători 
realizate. 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                      

                 OBIECTIV GENERAL 6 : Ridicarea nivelului profesional al cadrelor didactice prin participarea la cursuri de formare și                   
perfecționare 

 
 

OBIECTIV GENERAL 7 : Promovarea imaginii şcolii în comunitate și în afara acesteia 
 

 
ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

BUGET ŞI SURSE 

DE FINANŢARE 

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

BUGET ŞI SURSE 

DE FINANŢARE 

1. Identificarea cadrelor 

didactice care nu au participat 

la cursuri de perfecţionare în 

specialitate şi metodica 

predării. 

-existenţa în 

colectiv de cadre 

didactice care nu 

au participat la 

perfecţionare în 

ultimii 5 ani 

Sept 2015 

Sept.2017 

-director  

-responsabil cu 

formarea continua 

cadre 

didactice 

-50% dintre 

profesori optează 

pentru participarea 

la un curs de 

formare 

-bugetul şcolii are 

prevazute sumele 

necesare pentru 

perfecţionare . 

2.Informarea cadrelor didactice 

cu privire la oferta de formare 

a CCD. 

-cadre didactice 

care îşi 

manifestă 

interesul de  

participa la 

perfecţionare. 

Oct. 2017 

Ian.2020 

-director  

-responsabil cu 

formarea continua 

Cadre 

didactice 

-40% dintre 

profesori 

îndeplinesc 

condiţiile de  

participare la 

formare 

 

3.Participarea cadrelor 

didactice la activităţi de 

formare continuă 

-profesorii care 

predau în 

învăţământul 

gimnazial  vor 

participa la un 

stagiu de 

formare în 

specialitate 

Ian.-iun. 

2016 

Ian.-iunie  

2020 

-director  

 

Cadre 

didactice 

-toate cadrele 

înscrise vor absolvi 

stagiul de formare 

 



                                                                                                                                                                                                                      

1. Dezvoltarea de 

relaţii de parteneriat 

cu instituţii din 

comună 

-integrarea 

activităţilor elevilor 

şi cadrelor didactice 

în viaţa spirituală a 

comunităţii 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

 

-director  

-consilier proiecte şi 

programe educative 

-elevi 

-părinţi  

-cadre didactice 

-creşterea cu 10% a 

numărului de 

proiecte de 

parteneriat 

 

2. Popularizarea 

prin intermediul 

mass-media a 

factorior implicaţi în 

activităţi de 

parteneriat 

-comunitatea face 

cunoştiinţă cu 

realităţile şi 

preocupările şcolii 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

 

-director  

-consilier proiecte şi 

programe educative 

-elevi 

-părinţi  

-cadre didactice 

-minimum o apariţie 

pe semestru în mass 

media locală 

 

3. Implicarrea 

părinţilor în acţiuni 

de promovare a 

imaginii şcolii, 

realizarea de 

serbări, carnavaluri 

-dezvoltarea relaţiei 

şcolă-familie 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

 

-director  

-consilier proiecte şi 

programe educative 

-elevi 

-părinţi  

-cadre didactice 

-organizarea unor 

activităţi lunare 

-sponsorizari 

4. Realizarea unor 

relaţii de parteneriat  

- schimb util de 

cunoştinţe şi 

experienţă 

 2015 

 2016 

 2017 

 2018 

 2019 

-director -elevi 

-părinţi  

-cadre didactice 

- întâlniri sportive 

- spectacole  

 

-sponsorizari 

 
 

 OBIECTIV GENERAL 8 : Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţi patrimoniului şcolii și dezvoltarea acestuia. 

 
 

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

BUGET ŞI SURSE 

DE FINANŢARE 



                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

1.Gestionarea şi întreţinerea 

patrimoniului din clase 

-ambient şcolar 

igienic şi plăcut 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

 

-învăţători 

-diriginţi 

-elevi 

-părinţi 

-personal 

administrativ 

-scăderea 

pagubelor realizate 

de către elevi 

-Consiliul 

Reprezentativ al 

Părinţilor 

2. Zugrăvirea sălilor de 

clasă, a holurilor şi 

grupurilor sanitare  

-crearea de 

condiţii igienice 

în spaţiul şcolar 

Aug.2016-

Aug.2017 

-director -consiliul local 

-personal adm. 

-mediu ambiant 

igienic şi estetic 

-consiliul local 

 

3. Amenajarea terenului de 

sport din curte 

-practicarea 

sportului în 

condiţii optime 

iul.2015 

Sept.2016 

-director -consiliul local 

-elevi 

-părinţi 

-personal 

didactic si 

administrativ 

- produsul final -consiliul local 

 


