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ARGUMENT  

                 La baza întocmirii proiectului de dezvoltare instituțională al Şcolii Gimnaziale 

„Nicolae Iorga” Buhalniţa, au stat legile care guvernează domeniul învăţământului, precum şi 

condiţiile concrete existente în zona în care se află şcoala. 

               Proiectul  de dezvoltare instituțională este necesar pentru a ne cunoaşte ţintele, 

scopurile, resursele şi a stabili modalităţile de îndeplinire a acestora; pentru ca activitatea 

noastră să se desfăşoare ordonat, în echipă, să ridicăm standardele scolii şi să ducem la 

îndeplinire misiunea propusă. Proiectul mai este necesar şi pentru ca partenerii comunitari şi 

instituţiile şcolare cu care colaborăm să cunoască ţintele şi activitatea propusă şi desfăşurată de 

colectivul acestei şcoli. 

             Destinat deopotrivă celor din interiorul, cât şi celor din exteriorul şcolii, proiectul 

instituţional de dezvoltare focalizează atenţia asupra finalităţilor educaţiei (dobândire de 

abilităţi, atitudini şi competenţe); asigură concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale 

managementului: curriculum; resurse umane; resurse material-financiare; relaţii sistemice şi 

comunitare; asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii într-o listă de 

obiective pe termen scurt, ce pot fi uşor înţelese şi gestionate; favorizează creşterea încrederii în 

capacităţile şi forţele proprii; asigură dezvoltarea personală şi profesională; consolidează 

parteneriatele din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare. 

              Într-o lume aflată într-o continuă schimbare se impune recunoaşterea principiului 

educaţiei permanente, a importanţei eficienţei şi eficacităţii alternativelor în educaţie, prin 

valorificarea tuturor formelor de pregătire (la nivel formal şi nonformal), cât şi prin stimularea 

parteneriatelor cu orice instituţie dispusă să participe la educaţia în rural. 

              Şcoala trebuie să-şi propună să educe copilul ca persoană, să formeze viitorul bun 

cetăţean capabil să se implice în viaţa comunităţii şi să-şi asume responsabilităţi. Şcoala va 

încuraja participarea democratică a elevilor şi va manifesta deschidere spre comunitate pentru 

că are o obligaţie importantă, anume individualizarea ofertei educaţionale a unităţii şcolare în 

funcţie de nevoile reale ale comunităţii şi condiţiile concrete (financiare, geografice, de mediu, 

etc.) în care funcţionează.    

            Credem în valorile profesionale formate şi afirmate de-a lungul timpului în această 

şcoală, în capacitatea şi competenţele corpului profesoral de aici, de a obţine şi menţine la 

standarde ridicate performanţele elevilor.            

              Vom fi mai mult decât suntem, o şcoală pentru viaţă, o şcoală prietenoasă care va crea 

forme atractive de petrecere a timpului liber; o şcoală a intersecţiei comunitare în care elevi, 

părinţi, reprezentanţi ai autorităţii locale, instituţii de cultură vom forma echipe de lucru pe 

proiecte concrete, o şcoală a serviciilor esenţiale către comunitate: consiliere privind cariera, 

consiliere părinţi. 
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DIAGNOZA MEDIULUI  EXTERN ȘI INTERN 

 

Specificul comunităţii  şi al şcolii. Repere istorico-geografice 

 
 
              Comuna Cepleniţa (una din cele 93 de comune ale judeţului Iaşi) este aşezată 
în partea de N-V a judeţului Iaşi, la întretăierea paralelei de 47 grade şi 38 min. lat. N 
cu meridianul de 27 grade 01  min. long. E. 
  Din punct de vedere geografic comuna este aşezată în aria de  contact a 
Podişului Sucevei (sectorul mai înalt cunoscut sub numele de Masivul Dealul Mare) 
cu Câmpia Moldovei, subunităţi ale Podişului Moldovei. 
       Cepleniţa este o comună de mărime mijlocie formată din 4 sate: CEPLENIŢA, 
BUHALNIŢA, POIANA MĂRULUI, ZLODICA. 
       1) CEPLENIŢA , un sat mijlociu şi adunat, este centrul administrativ al comunei, 
amplasat la 1 km de D.N. 28 B şi la 6 km S de Hârlău. Este atestat documentar în 
anul 1503. Este cel mai vechi sat din comună. Are o suprafaţă de 12.277 mp şi o 
populaţie de 1.425 locuitori (2002). 
        2) BUHALNIŢA are o suprafaţă de 15.018 mp şi o populaţie de 1.686 locuitori, 
fiind un sat mare şi răsfirat. Este situat la 3 km spre V de centrul comunei, într-o zonă 
deluroasă. Este atestat documentar în anul 1612. 
        3) POIANA MĂRULUI are o suprafaţă de 7.789 mp şi o populaţie de 1.067 
locuitori (2002) fiind un sat mijlociu şi răsfirat. Este situat la 5 km spre V de 
reşedinţa comunei, în continuarea satului Buhalniţa. Este atestat documentar în anul 
1864. Satul s-a numit până în 1964 “Vârâţi”, locuitorii iniţiali fiind aduşi de la 
Lungani (Iaşi) şi Bosanci (Suceava) în timpul împroprietăririi efectuate de Alexandru 
Ioan Cuza. 
        4) ZLODICA are o suprafaţă de 2.685 mp şi o populaţie de 339 locuitori (2002), 
fiind un sat mic. Este aşezat la 3 km SV de centrul de comună, pe partea stângă a 
D.N. 28 B. Este atestat documentar în anul 1605. 
  Zona în care sunt amplasate localităţile componente ale comunei 
Cepleniţa este bogată în vestigii istorice care atestă vechimea, stabilitatea şi 
continuitatea poporului român pe aceste meleaguri. Pe teritoriul comunei Cepleniţa 
sunt amplasate următoarele monumente cu caracter istoric: Bisericile din satele 
Cepleniţa, Buhalniţa şi Zlodica (construite între secolele XVII-XIX) – (Biserica de la 
Cepleniţa “Sf. Mihail şi Gavriil” a fost declarată în 1938 de Nicolae Iorga monument 
istoric), podul de piatră şi beciul de la  Zlodica, ruinele cetăţii daco-getice de pe 
Dealul Cătălina, ruinele conacului de la Cepleniţa al cărui proprietar a fost Nestor 
Ureche, tatăl cronicarului Grigore Ureche. 
                 Pe aceste meleaguri au trecut mari domnitori ai Moldovei, precum Ştefan 
cel Mare, dar şi Mihai Eminescu care în calitate de revizor şcolar a vizitat Buhalniţa 
în 1893, Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, George Topârceanu şi mulţi alţii.  
                Fiecare sat component al comunei Cepleniţa se mândreşte cu oameni care 
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 s-au născut aici şi s-au afirmat pe plan regional sau naţional, precum renumitul 
profesor Gheorghe Ungureanu, profesor dr. Constantin Hlihor, prof. univ. Liviu 
Leonte, ec.dr. Deleanu Constantin - dir. gen. S.C. COTNARI S.A., preot arhimandrit 
Melchisedec Velnic - stareţ al mănăstirii Putna şi lista ar putea continua. 
                În Monografia Comunei Cepleniţa, volumul 1 Satul Cepleniţa - studiu 
istorico-social, Editura StudIS, Iaşi, 2015, autorul Silviu Văcaru menţionează 
înfiinţarea unei şcoli de stat în comuna Cepleniţa în anul 1859, se pare că funcţiona în 
casa unui gospodar din satul Buhalniţa. În anul 1880 se înfiinţează o a doua şcoală în 
satul Cepleniţa, organizată tot în casa unui gospodar. După 1893, cu sprijinul 
sătenilor începe construirea unor localuri de şcoală în fiecare din satele comunei 
Cepleniţa.  
                 În anii 1970-1973 au fost construite şcoli noi în satele Buhalniţa, Poiana 
Mărului şi Cepleniţa (scolile din primele două sate menţionate au beneficiat de 
reabilitare în anul 2008). În anul 2006 au fost construite două şcoli noi în Zlodica şi 
Buhalniţa. În anul 2009 a fost reabilitat interiorul şcolii vechi din Buhalniţa, cu 
sprijinul Asociaţiei FAR din Monaco. În anul 2011 a fost dat în funcţiune un nou 
local pentru grădiniţa cu program normal din satul Cepleniţa. În vara anului 2017 
urmează să se implementeze proiectele de reabilitare pentru corpul A (clase 
gimnaziale) din Cepleniţa şi corpul C (şcoala veche) din Buhalniţa, proiecte iniţiate 
de Consiliul Local Cepleniţa. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII ŞCOLARE 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”NICOLAE IORGA” BUHALNIŢA 

Adresa: sat Buhalniţa, comuna Cepleniţa, jud. Iaşi 

Tipul şcolii: gimnazială, cursuri de zi 

Telefon/fax 0232-730058 

E-mail:  sc_buhalnita@yahoo.com 

Site web: http://mediacenteroffice.wixsite.com/scoala-buhalnita 

 https://www.facebook.com/scoalabuhalnita/                 

Limba de predare: română 
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 ANALIZA DE TIP CANTITATIV  
 

RESURSE UMANE 

                În anul şcolar 2016-2017, resursa umană este reprezentată de cei 545 

preşcolari şi elevi,  personalul didactic (39), personalul auxiliar (2), personalul nedidactic 

(9).  

 Preşcolari/Elevi 

 

            În anul şcolar 2016-2017, reţeaua şcolară de învăţământ preuniversitar de stat 

pe raza comunei Cepleniţa a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local, în baza 

propunerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, propunere care a avut ca obiectiv 

central optimizarea procesului educaţional şi care a ţinut cont de structura şi repartiţia 

populaţiei şcolare, de realităţile socio-economice specifice, precum şi de restricţiile 

bugetare şi de normare impuse. 

             Reţeaua şcolară pe raza comunei Cepleniţa este structurată astfel: 

 

Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică: 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” BUHALNIŢA 

Nivel de 

învăţământ 

Număr  

gupe/ clase 

Număr 

elevi/preşcolari 

Preşcolar  2   34 

Primar  6 100 

Gimnaziu  8 157 

TOTAL 16 291 

 

Unităţi arondate: 

1.ŞCOALA PRIMARĂ POIANA MĂRULUI; 

Nivel de 

învăţământ 

Numărul de  

gupe/ clase 

Numărul de  

elevi/preşcolari 

Preşcolar  2 30 

Primar  3 44 

TOTAL 5 74 

 

 

 

 

2.ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE URECHE” CEPLENIŢA 

Nivel de Numărul de  Numărul de  
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învăţământ gupe/ clase elevi/preşcolari 

Preşcolar  2 38 

Primar  4 78 

Gimnaziu  4 64 

TOTAL 10 180 

 

În anul școlar 2016-2017, la nivelul comunei Cepleniţa, au fost înscriși: 

 545 elevi/preşcolari în 31 clase/grupe, după cum urmează:  

 102 preșcolari în 6 grupe,  

 222 elevi - ciclul primar în 13 clase, 

 221 elevi – gimnaziu  în 12 clase.  

Aproximativ 17%  dintre elevii școlii au fie unul, fie ambii părinți plecați în străinătate. 

 

             Se constată o scădere a numărului de elevi în ultimii 5 ani școlari: 

 

An şcolar 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

Număr de 

preşcolari+elevi ciclul 

primar +elevi gimnaziu 

622 

(141+243+238) 
617 

(137+245+235) 
597 

(123+237+237) 

 

578 

(114+234+230) 

 

545 

(102+222+221) 

 

Realizând o prognoză pe următorii 2 ani, se constată că va urma o scădere continuă a 

numărului de elevi: 

An şcolar 2017-2018 2018-2019 
Număr de preşcolari+elevi 

ciclul primar +elevi 

gimnaziu 

522 
 (94+226+202) 

508 
(84+224+200) 

 

PERSONAL DIDACTIC  
           S-a avut în vedere încadrarea cu personal calificat (92%), posturile şi catedrele 

fiind ocupate conform metodologiei şi criteriilor naţionale valabile pentru toate judeţele. 

 Nr 

total 

cadre 

did. 

Titu 

lari  

Suplini 

tori 

calificaţi 

Supl. 

necalif/  

în curs  

de calif. 

Doc 

torat 

Gra 

dul I 

Gra 

dul II 

Def Deb 

Nr total 

cadre did. 

39 32 4 3 1 21 8 6 - 

Educatoare  6 6 - - -  4 1 1 - 

Învăţători 13 13 - - - 13 - - - 

Profesori  20 13 4 3 1  4 7 5 - 

 

 

             Se observă că majoritatea cadrelor didactice sunt titulare – aproximativ 80%.  
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Peste 50 % dintre cadrele didactice au gradul didactic I. Un cadru didactic este metodist 

I.S.J. şi beneficiază de gradaţie de merit; deasemeni sunt 3 profesori formatori. 

                Profesorii încadraţi pe catedrele de limba şi literatura română, respectiv 

matematică, sunt titulari pe post.  

 

Încadrarea cu personal didactic auxiliar 

         Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Buhalniţa  beneficiază de 1 normă de secretar  

şi un post de administrator financiar de patrimoniu.  

        Ambele angajate au studii superioare. 

 

 

Încadrarea cu personal nedidactic 

        Pentru  cele trei locaţii din comună  sunt angajate 9 persoane, dintre care 3 sunt cu 

fracţiuni de normă, care asigură curăţenia şi încălzirea din cele 6 spaţii şcolare, 

igienizarea acestora, precum şi a grupurilor sanitare, a curţilor şcolilor, distribuirea 

alimentelor pentru elevi etc. 

 

 Buhalniţa (3 spaţii şcolare)   - 3 îngrijitori, 1 fochist, 1 şofer 

 Cepleniţa (2 spaţii şcolare) – 2 îngrijitori şi 1fochist 

Poiana Mărului (1spaţiu şcolar)  - 1 îngrijitor 

                 

RESURSE MATERIALE  

Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară în 6 corpuri de clădire 

care au beneficiat în diferite momente de reparaţii capitale, fiind dotate cu uşi şi geamuri 

termopan şi conectate la centrale termice. (Şcoala Buhalniţa – 2 centrale termice pe 

lemne şi 1 centrală electrică, Şcoala Cepleniţa – 2 centrale termice pe lemne şi 1 centrală 

geotermică, Şcoala Poiana Mărului – 1 centrală termică şi 1 centrală geotermică. 

Şcoala Buhalniţa - Corpul A – 5 săli de clasă, 1 laborator informatică (sala AeL), 

1 cancelarie, 1 cabinet director, 1 sala arhivă. (22 calculatoare, 1 copiatoare, 

1multifuncţional, 1 laptop, 1 videoproiector, conexiune internet, sistem de supraveghere 

clase – pentru Evaluarea Naţională, sistem de supraveghere hol şi exterior, sistem de 

alarmă) 

                                   Corpul B – 5 săli de clasă, 1 cancelarie, 1 birou secretariat 

(1 calculator, 1 laptop, 1 multifuncţional, conexiune internet, telefon/fax, sistem de 

supraveghere hol) 

                                   Corpul C – 2 săli clasă, 2 grupe de grădiniţă, 1 cancelarie, 1 

sală de festivităţi, grup sanitar interior  

Şcoala Poiana Mărului – Corpul A – 4 săli de clasă, 2 grupe de grădiniţă, 1 

cancelarie, 1 cameră alimente, 1 cameră material didactic, grup sanitar interior (1 
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calculator, 1 laptop, 1 videoproiector, 1 multifuncţional, sistem de supraveghere hol şi 

esterior, conexiune internet, telefon, sistem de alarmă) . 

  Şcoala Cepleniţa – Corpul A -  4 săli de clasă, 1 laborator informatică (sala 

AeL), 1 Centru de Documentare şi Informare, 1 cancelarie, 1 cabinet material didactic, 1 

sală materiale de curăţenie (45 calculatoare, 3 laptopuri, 3 videoproiectoare, conexiune 

internet, 1 imprimantă, 1 copiator, sistem de alarmă, sistem de supraveghere hol şi 

exterior). 

                                  Corpul B – 3 săli de clasă, 2 grupe de grădiniţă, 1 cancelarie, 

1 birou contabilitate, 1 sală arhivă, 1 cameră alimente, 1 cameră material didactic, grup 

sanitar interior (6 calculatoare, 2 laptopuri, 1 videoproiector, conexiune internet, 

telefon/fax, 1 imprimantă, 2 multifuncţionale). 

Toate şcolile au bibliotecă şcolară aflată într-o sală de clasă. 

Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier aflat în stare bună; la nivelul fiecărei şcoli 

există planşe, hărţi, materiale sportive, material didactic specific laboratoarelor de fizică, 

chimie şi biologie. 

 

Resurse curriculare: 

 Planurile-cadru în vigoare; 

 Schemele orare; 

 Lista disciplinelor opţionale; 

 Planificări calendaristice orientative; 

 Teste de evaluare iniţială şi sumativă; 

 Programele şcolare şi programele pentru disciplinele opţionale; 

 Ghiduri metodologice; 

 Auxiliare didactce; 

 Descriptori de performanţă  pentru învăţământul primar; ş.a. 

          Resurse informaţionale  
 

 Fond carte – peste 11000 de volume 
 Softuri educaţionale şi CD-uri educative 
 Internet  

 
           Resurse financiare  

 
Surse de finanţare: 

 bugetul local - Consiliul Local Cepleniţa 
 bugetul de stat 
 venituri proprii (arenda teren S.C. Cotnari S.A.) 
 mici sponsorizări- donaţii 

 
 
ANALIZA DE TIP CALITATIV  
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REZULTATELE ELEVILOR LA SFÂRȘIT DE AN ȘCOLAR  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” BUHALNIŢA  

 
Anul 

şcolar 

Ciclu 

de 

învăţă 

mânt 

 

Număr 

de  

elevi 

înscrişi 

Număr 

de  

elevi 

rămaşi 

înscrişi 

Număr 

de 

elevi 

promo 

vaţi 

Procent 

promo 

vabilitate 

Medii între 

 

Repe 

tenţi 

5- 

5,99 

6- 

6,99 

7- 

7,99 

8- 

8,99 

9- 

9,99 

10  

2012/ 

2013 

Prim 
91 89 89 

100%        

Gimn 
111 111 107 

96,3% 14 13 29 26 25  4 

Total 202 200 
196 

98%        

2013/ 

2014 

Prim  
84 83 83 

100%        

Gimn 
110 110 109 

99% 9 18 28 27 26 1 1 

Total 194 193 
192 

99,48%        

2014/ 

2015 

Prim  
87 87 87 

100%        

Gimn 
109 110 105 

95,45% 15 12 27 25 26  5 

Total 196 197 
192 

97,46%        

2015/ 

2016 

Prim  
107 101 101 

100%        

Gimn 
163 163 159 

97,5% 19 26 47 27 40  4 

Total 270 264 
260 

98,48%        

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE URECHE” CEPLENIŢA 
Anul 

şcolar 

Ciclu de 

învăţă 

mânt 

 

Număr 

de  

elevi 

înscrişi 

Număr de  

elevi 

rămaşi 

înscrişi 

Număr de 

elevi 

promovaţi 

Procent 

promo 

vabilitate 

Medii între Repe 

tenţi 

5- 

5,99 

6- 

6,99 

7- 

7,99 

8- 

8,99 

9- 

9,99 
 

2012/ 

2013 

Primar  69 68 68 100%       

Gimnazial 70 72 69 95,33% 10 9 12 15 23 3 

Total 139 140 137 97,85%       

2013/ 

2014 

Primar  63 64 64 100%       

Gimnazial 69 69 69 100% 3 15 21 17 13 0 

Total 132 133 133 100%       

2014/ 

2015 

Primar  55 56 56 100%       

Gimnazial 75 75 70 93,33% 12 1 20 17 20 5 

Total 130 131 126 96,18%       

2015/ 

2016 

Primar  78 75 75 100%       

Gimnazial 67 64 58 90,6% 0 2 15 20 21 6 

Total 145 139 133 95,68%       

 

 

 

ŞCOALA PRIMARĂ POIANA MĂRULUI 
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Anul 

şcolar 

Ciclu de 

învăţă 

mânt 

 

Număr 

de  

elevi 

înscrişi 

Număr de  

elevi 

rămaşi 

înscrişi 

Număr de 

elevi 

promovaţi 

Procent 

promo 

vabilitate 

Medii între Repe 

tenţi 

5- 

5,99 

6- 

6,99 

7- 

7,99 

8- 

8,99 

9- 

9,99 
 

2012/ 

2013 

Primar  
59 59 58 

98,30%      1 

Gimnazial 
56 55 50 

90,90% 5 5 12 14 14 5 

Total 115 114 
108 

94,73%       

2013/ 

2014 

Primar  
48 45 45 

100%       

Gimnazial 
56 52 52 

100% 3 6 13 17 13  

Total 104 97 
97 

100%       

2014/ 

2015 

Primar  
48 48 48 

100%       

Gimnazial 
53 53 53 

100% 3 4 15 16 15  

Total 101 101 
101 

100%       

2015/ 

2016 

Primar  
49 48 48 

100%       

Gimnazial 
- - - 

- - - - - - - 

Total 49 48 
48 

100%       

 

  Se observă că promovabilitatea este în medie peste 95% în fiecare an şcolar din cei 

consemnaţi. 

Situaţia la învăţătură la sfârşitul semestrului al II-lea, anul şcolar 2016/2017 

(promovabilitate 96,15%)     (frecvenţa 96,41%) 
Şcoala Ciclul   Înscrişi 

la  

începutul  

anului 

 şcolar 

Rămaşi  

înscrişi 

 la 

finalul 

 sem al 

II-lea 

Promo 

vaţi  

5- 

5,99 

6- 

6,99 

7- 

7,99 

8- 

8,99 

9-10 cl. 

pr

eg 

Corigenţi Declaraţi 

repetenţi în 

iunie tot

al  

1 

ob 

2 

ob 

 

Buhalniţa Presc  34 34 34 - - - - - - - - - - 

Primar 100 99 99 13 5 13 28 27 13  -  - -  - 

Gimn 157 157 145 3 35 35 30 42 - 5 1 4  7 

Cepleniţa Presc  38 38 38 - - - - - - - - -  - 

Primar 78 79 79 1 8 5 16 31 18 - - -  - 

Gimn 64 65 56 3 6 12 19 16 - 5 4 1  4 

Poiana 

Mărului 

Presc  30 30 30 - - - - - - - - -  - 

Primar 44 42 42 3 1 6 7 9 16 - - -  - 

TOTAL 545 544 523 23 55 71 100 125 47 10 5 5  11 

 
Şcoala Ciclul   Note scăzute la purtare 

(7-9,99) 

Absente 

total din care motivate 

Buhalniţa Primar 0 0 0 

Gimn 15 2994 573 

Cepleniţa Primar 0 12 0 

Gimn 14 114 23 

Poiana  Mărului Primar 0 11 11 

TOTAL 29 3131 607 
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        În conformitate cu prevederile regulamentului școlar, înregistrarea de absențe 

nemotivate și abateri disciplinare de către elevi are ca efect scăderea notei la purtare. 

Frecvenţa  
Clasa ȘCOALA BUHALNIȚA ȘCOALA CEPLENIȚA ȘCOALA POIANA MĂRULUI 

2013-

2014 

2014- 

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

cl. preg. 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

I 0 0 0 0 0 0 0 16 0 

II 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

III 10 0 0 3 1 0 0 7 0 

IV 38 0 0 0 4 49 0 0 0 

Total 

I-IV 

48 0 0 6 5 49 1        23 0 

V 298 241 211 45 61 95 53 50 - 

VI 891 661 1056 20 31 0 116 56 - 

VII 1023       1219 1049 245 0 70 181      194 - 

VIII 433 646 1409 157       793 24 174 94 - 

Total 

V-VIII 

2645 2767 3725 467       885 189 524      394 - 

  2693 2767 3725 573 890 238 525      417 0 

 

         Unităţile şcolare din comuna Cepleniţa au şcolarizat toţi copiii de vârstă şcolară.  
În general, frecvenţa elevilor este în creştere față de 2012-2013 , când media a fost de 
8 absențe/elev. De regulă elevii cu un număr mare de absențe  nemotivate, provin din 
familii cu probleme, cu situație materială precară, cu părinți plecați la muncă în 
străinătate și lăsați în grija rudelor.   

        Se poate observa cu ușurință faptul că la ciclul primar prezența la ore este mai 

bună, dar spre măsură ce înaintează în vârstă, numărul de absențe este în creștere. De 

fapt cele mai multe absențe se acumulează de la elevii care au abandonat cursurile.  

 

 REZULTATELE ELEVILOR LA EVALUAREA NAȚIONALĂ  

REZULTATE LA EVALUAREA NAŢIONALĂ 2017 

 

Şcoala  Disciplina  

Elevi 

înscrişi Prezenţi  

Cu 

note 

<5 

Cu 

note 

5-7 

Cu 

note 

7-9 

Cu 

note 

>9 

Procent de 

promovabilitate 

observaţii 

Buhalniţa Limba şi 

literatura 

română 33 26 7 

 

 

6 

 

 

7 6 73% 

14 medii EN 

peste5 

 

Matematică 

33 26 12 

 

4 

 

9 1      53,84% 

Cepleniţa Limba şi 

literatura 

română 12 12 0 

 

 

1 

 

 

9 2 100% 

11 medii peste 5 

 

Matematică 

12 12 5 

 

4 

 

3 0 63% 

 

 

Se observă că rezultatele la disciplina limba şi literatura română sunt mai bune 
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comparativ cu cele obţinute la matematică 

Prin comparaţie, situaţia privind promovabilitatea, pe discipline, în ultimii 3 ani 

şcolari este următoarea: 

Disciplina Eval. Nat Candidaţi 

prezenţi 

Candidaţi 

promovaţi 

Procent 

promovabilitate 

Limba şi 

literatura 

română 

2015 42 30 71,42% 

2016 34 29 85,29% 

2017 38 31 81,57% 

Matematică 2015 42 15 35,71% 

2016 34 22 64,70% 

2017 38 21 55,26% 

 

 

Admiterea în învăţământul liceal 

 

Prin comparaţie, situaţia privind inserţia absolvenţilor în ciclul următor de studiu, 

în ultimii 5 ani şcolari este următoarea: 

An şcolar  Nr 

absolvenţi 

Nr absolvenţi 

care au 

continuat 

studiile 

Admişi la 

colegiu/licee 

teoretice 

Admişi la 

licee 

tehnologice 

Admişi la 

şcoli 

profesionale 

2011-2012 56 56 14 42 0 

2012-2013 49 49 17 28 4 

2013-2014 55 55 13 23 19 

2014-2015 55 55 10 19 26 

2015-2016 56 55 18 11 27 

 

 

 ANALIZA P.E.S.T.E. 

 

CONTEXT POLITIC 
Cadrul legislativ, specific învăţământului preconizează descentralizarea şi 

autonomia sistemului de  învăţământ – Planul strategic al Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice 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 comunei Cepleniţa  pentru 
perioada 2014-2020, Strategia de dezvoltare a regiunii N-E  pentru perioada 2014-2020. 

 
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 educaţională (piaţa cărţii şi 
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manualelor unde apariția celor pe support electronic presupune existența unei anumite 
infrastructuri în domeniu, 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, perioada de finanțare 2014-2020. 
 
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″. 
 
Existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a 

programelor cu finalităţi de educaţie şi formare profesională 
 
Cadrul legal favorabil accesării  de către unităţile şcolare a fondurilor structurale 

începând cu perioada de finanțare 2014-2020. 
 
CONTEXTUL ECONOMIC 
 
Cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile 

şi 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. 
 
Situaţia materială precară a multor familii din comunitate determină în unele 

cazuri scăderea interesului faţă de şcoală, absenteism ridicat, chiar abandon. 
 
CONTEXTUL SOCIAL 
 
-Fluctuaţiile demografice, în special scăderea natalităţii, influenţează cifrele de 

şcolarizare ale unităţilor de învăţământ; 
 
-Creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, 

creşterea ratei infracţionalităţii în rândul tinerilor, creşterea ratei divorţialităţii; 
 
-Numărul mare de părinţi care lucrează în străinătate, copiii fiind în grija unui 

părinte sau chiar în grija rudelor; 
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-Oferta educaţională adaptată intereselor elevilor; 
 
-Aşteptările comunităţii de la şcoală; 
 
-Implicarea scăzută a familiei în colaborarea cu şcoala; 
 
-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. 

 
CONTEXTUL TEHNOLOGIC 
 
-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, Internet ) conduce la 

modernizarea actului educaţional tradiţional; 
 
-Şcolile din comună sunt conectate la internet, fiind dotate cu calculatoare şi 

videoproiectoare ( cel putin unu la nivelul fiecărei şcoli); este implementat sistemul AeL; 
se impune încadrarea unui informatician . 

 
CONTEXTUL ECOLOGIC 
 
-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;  
 
-În fiecare primăvară se desfăşoară un proiect de ecologizare a spaţiilor din 

comunitate în  parteneriat cu Consiliul Local Cepleniţa; la Şcoala Cepleniţa s-a 
desfăşurat Programul „Patrula de reciclare” şi „Şcoala Zero Waste”. 

 
          -Economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. 
astfel încât să se protejeze mediul înconjurător; 
ANALIZA SWOT  
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Puncte tari Puncte slabe 

 Gradul de acoperire cu personal 

didactic calificat este de 92%; peste 

50% cu gradul didactic I; 

 Procentul de promovabilitate peste 

95%; 

 Peste jumătate din numărul elevilor 

au medii generale între 7 şi 9,99; 

 Activităţi tip after scool desfăşurate 

la Şcoala Cepleniţa  de Fundaţia 

COTE în scopul prevenirii 

abandonului şcolar 

 Existenta unor spaţii de învăţământ 

corespunzătoare desfăşurării în 

condiţii optime a cursurilor ; 

 Existenţa soft-urilor educaţionale de 

cultură generală şi de specialitate; 

 Existenţa laboratoarelor de 

informatică; 

 Existenţa unei săli de festivităţi la 

Buhalniţa 

 Derularea unor acţiuni şi programe 

menite să stimuleze capacităţile 

creatoare ale elevilor (Cercul de 

Pictură „Fiii Cătălinei” şi Revista 

şcolii „Aripi de vis”); 

 Buna colaborare cu reprezentanții 

instituţiilor locale; 

 Parteneriate cu Liceul Tehnologic 

Hîrlău, Colegiul Naţional „Ştefan cel 

Mare” Hîrlău, Gimnaziul Ciuciulea- 

Republica Moldova, Fundaţia COTE, 

Asociaţia de dezvoltare rurală 

 Număr mic de cadre didactice 

participante la sesiuni de formare 

continuă în ultimul an şcolar; 

 Bază de date incompletă privind 

formarea continuă a personalului 

didactic; 

 Sincope în comunicarea internă şi 

utilizarea calculatorului la clasă 

cauzate de indiferenţa unor cadre 

didactice faţă de adaptarea la mijloace 

de comunicare şi informare modernă 

(IT).  

 Elevii cu rezultate slabe la învăţătură 

și disciplină; 

 Număr mare de absențe nemotivate; 

 Cazuri de repetenţie prin abandon 

şcolar; 

 Uzura fizică şi morală a unei părţi din 

materialul didactic existent în şcoală; 

 Existenţa multor săli de clasă fără 

acces direct la calculator, 

videoproiector şi internet; 

 Dificultate în multiplicarea 

materialelor necesare în cadrul 

lecţiilor cauzată de numărul mic de 

copiatoare existent la nivelul Şcolii 

Buhalniţa; 

 Lipsa unei săli de sport; 

 Comunicarea deficitară cu părinții 

elevilor „problemă”; 

 Foarte puţine activităţi desfăşurate în 

parteneriat cu Asociaţia de Părinţi 
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Cepleniţa; 

 Existenţa Asociaţiei de părinţi 

Cepleniţa 

 Desfăşurarea activităţilor cu părinţii 

în cadrul programului „Împreună 

pentru copii” 

Cepleniţa; 

 Dificultăţi în finanţarea proiectelor, 

activităţilor educative, dezvoltarea lor 

fiind o condiţie a unui învăţământ 

modern şi eficient, pe toate laturile 

sale – formale, informale, nonformale; 

 Baza de date privind activităţile 

extracurriculare şi participările la 

concursuri şcolare  nu conţine date 

concrete şi actualizate din toate 

structurile şcolare; 

Oportunităţi Ameninţări 

 Cursuri de formare pentru profesori în 

programe convenabile; 

 Preocuparea şi sprijinul conducerii 

comunităţii locale pentru dezvoltarea 

bazei materiale; 

 Colaborare bună între Primărie, 

Consiliul local şi Şcoală; 

 Implicarea în proiecte şcolare 

județene, interjudețene și naţionale 

dă posibilitatea de a completa 

formarea elevilor prin activităţi pe 

placul şi în interesul acestora; 

 Posibilitatea desfăşurării orelor la 

diferite discipline  în laboratorul de 

informatică; folosirea softului 

educaţional sporeşte eficienţa şi 

atractivitatea activităţilor didactice;   

 Posibilitatea îmbunătăţirii bazei 

materiale şi realizarea unor programe 

de dezvoltare instituţională prin 

accesarea unor programe europene. 

 Scăderea numărului de copii din satele 

comunei Cepleniţa; 

 Insuficienţa fondurilor alocate şcolii; 

 Creşterea numărului de elevi ai căror 

părinţi pleacă în străinătate; 

 Existenţa şi proliferarea  unui mediu 

negativ al educaţiei informale, care 

promovează valori contrare celor ale 

şcolii;  

  Curriculum prea aglomerat raportat la 

numărul de ore alocat fiecărei 

discipline; 

 Mass – media și folosirea excesivă a 

computerului de către elevi; 

 Degradarea mediului social din care 

provin elevii (scăderea posibilităţii 

financiare, destrămarea unor familii, 

violenţa în familie, plecarea părinţilor 

în străinătate în căutarea unui loc de 

muncă etc.); 

 Dezinteresul unor părinţi pentru viaţa 

şcolară a copilului lor; 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI 

 

 

VIZIUNEA ŞCOLII 
 

„O şcoală comunitară modernă, o şcoală pentru toţi” 
Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Buhalniţa  

există pentru a servi interesele şi aspiraţiile 

 educaţionale şi sociale ale comunităţii.  

Beneficiarii direcţi şi cei indirecţi ai acestor servicii trebuie să 

acorde sprijin pentru ca şcoala să-şi poată îndeplini acest rol. 

 

 

 

 

MISIUNEA ŞCOLII 

 
Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Buhalniţa 

formează şi dezvoltă fiecărui elev “competenţele cheie”  

 necesare pentru continuarea studiilor în ciclurile superioare 

 şi pentru viaţa de zi cu zi. 

Dorim să formăm fiecărui elev deprinderi de învăţare pe parcursul 

întregii vieţi, bazate pe un nivel bun de folosire a 

 tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. 

Şcoala îsi propune să devină o “minicomunitate”, să ofere oportunităţi 

egale pentru dezvoltarea personală a fiecărui elev, inclusiv celor care 

provin din medii defavorizate şi celor care au cerinţe educative speciale. 

Şcoala – centru educativ şi cultural, 

va avea uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie (copii, 

tineri, adulţi), căutând să satisfacă nevoia fiecăruia de a se simţi 

competent, responsabil şi implicat în viaţa comunităţii.
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 CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

 

ŞCOALA NOASTRĂ  PROMOVEAZĂ URMĂTOARELE VALORI ŞI PRINCIPII 

 

Integritatea  

– să avem puterea interioară să spunem întotdeauna adevărul, să acţionam 

onest în gând şi în faptă 

Bunătatea  
– să arătam grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi 

Perseverenţa 
– să fim consecvenţi şi să găsim puterea de a merge mai departe în ciuda 

dificultăţilor, a eşecurilor personale 

Judecata înţeleaptă  

– să ne propunem scopuri valoroase şi să dăm prioritate priorităţilor ; să 

gândim prin prisma consecinţelor acţiunii noastre 

Responsabilitate 
– să ducem la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care ne revin, să ne 

asumăm răspunderea pentru propriile acţiuni şi pentru “lucrul bine făcut” 

Autodisciplina  

– să avem controlul asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri si să 

avem un comportament adecvat oricărei situaţii 

 

Climatul organizaţional 

Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor 

factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si 

Funcţionare a Unităţilor de învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului 

de Ordine Interioară sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor 

didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic. 

În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat 

deschis, caracterizat prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, 

de respect şi de sprijin reciproc. 

În cadrul organizaţiei şcolare se desfăşoară două activităţi de bază aflate într-o 

permanentă interdependenţă, distingându-se în acelaşi timp prin caracteristicile 

fiecăreia: activitatea managerial-administrativă şi activitatea pedagogică-

educaţională susţinute de reglementări normative de ordin extern (emise de 

Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi etc). 

Directorul şcolii are o atitudine asertivă, democratic, de încredere în echipa 
de lucru, este receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă 
de realizările organizaţiei şi a nevoilor ei, colaborează bine cu membrii 
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colectivului, ţine seama de sugestiile acestora şi ia decizii cu privire la reducerea 
disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii.  

Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv- educativă şi 
în conduita cadrelor didactice. 

 

 

 

 
ȚINTE STRATEGICE 

 
 

           Având în vedere: 

• Cerinţele şi nevoile comunităţii şi ale elevilor; 

• Evoluţia populaţiei şcolare; 

• Resursele umane şi materiale; 

• Spaţiul de învăţământ disponibil; 

• Personalitatea pe care dorim să o dobândim în comunitate dar şi în reţeaua 

şcolară. 

 

           Urmărim atingerea, în următorii 5 ani (2017-2022) a următoarelor 

 ţinte (scopuri) strategice: 

 

1. Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în 

vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin 

formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora 

 

2. Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică 

necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare 

 

3. Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate 

 

4. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul 

eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de 

beneficiari 

 

5. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte 

şi parteneriate locale, naţionale şi europene 
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 Opţiuni strategice 

            Opţiunile strategice derivate din misiunea şcolii şi vizând atingerea ţintelor 

propuse vor fi  realizate prin mai multe căi, după cum urmează: 

 

 

 Ţinta 1  

Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea 

dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea 

competenţelor acestora 

 

Motivarea alegerii ţintei: 

 Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi 

formarea profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor 

acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală; 

 Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării 

sale pentru a se simţi competent, de a se adapta la schimbările permanente ale 

societăţii; 

 Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane și 

materiale, tehnica informațională, metodele activ-participativ; 

 Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul asigurării şi evaluării 

calitătii educaţiei. 

 

Resurse strategice: 

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 

  Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de 

învățământ și programe școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, 

ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, indrumatoare, softuri educationale); 

materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotică şi 

consumabile; 

  Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site 

ARACIP, site ISJ, legislație actualizată; 

  Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de 

comisii, metodiști, formatori, mentori; 

  Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea 

proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea 

rezultatelor stabilite în PDI; 
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  Resurse de autoritate şi putere: MEN, ISJ, Primarie, Consiliul local. 

Opţiuni strategice: 

 

O.1. Monitorizarea activităţii didactice din şcoală, privind învaţarea centrată pe elev; 

O.2. Monitorizare şi consiliere privind utilizarea softului educaţional în lecţii; 

O.3. Susţinerea de lecţii demonstrative în cadrul Comisiilor metodice, a cercurilor 

pedagogice; 

O.4. Organizarea şi coordonarea acţiunilor de simulare şi desfăşurare a evaluărilor 

naţionale; 

O.5. Valorificarea experienţei didactice prin participarea la examenele naţionale şi la 

concursurile şcolare. 

 

Rezultate aşteptate:  

 Toate cadrele didactice să realizeze proiectarea demersului didactic în 

conformitate cu documentele de politică educaţională;  

 Să crească interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune 

și foarte bune, procent de promovabiliate în creștere și scăderea ratei 

absenteismului;  

 Rezultate bune şi foarte bune la evaluarea națională și medii ridicate de 

admitere în liceu;  

 Să crească gradul de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele 

utilizate în predare-învățare măsurat prin creşterea numărului de elevi;  

 Elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și 

naționale. 

 

 Ţinta 2 

           Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar 

derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare 

 

Motivarea alegerii ţintei: 

 Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi 

formarea profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor 

acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală; 

 Elaborarea curriculum-ului si proiectarea didactică pentru orele de consiliere şi 

orientare şi activitatea educativă trebuie să se facă având în vedere prevenirea 

şi combaterea comportamentelor nesănătoase şi asigurarea siguranţei elevilor; 
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 Crearea condiţiilor optime în şcoală contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, 

de a dezvolta personalităţi armonioase, autonome şi creative; 

 Există în şcoală resursele umane și materiale, tehnică informațională, care pot 

fi folosite mai eficient de către cadrele didactice. 

 Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi 

factorii implicaţi în actul instructive - educativ. 

 

Resurse strategice: 

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 

 Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de 

învățământ și programe școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, 

ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, indrumatoare, softuri educationale); 

materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotică şi 

consumabile; 

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site 

ARACIP, site ISJ, legislație actualizată; 

 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, 

metodiști, formatori, mentori; 

 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea 

proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea 

rezultatelor stabilite în PDI; 

 Resurse de autoritate şi putere: MEN, ISJ, Primarie, Consiliu local. 

 

 

 

Opţiuni strategice: 

 

O.1. Iniţierea de proiecte educaţionale cu instituţiile care monitorizează respectarea 

drepturilor copilului; 

O.2. Dezvoltarea serviciilor educaţionale de consiliere şi orientare şcolară pentru 

elevi şi părinţi; 

O.3. Cunoaşterea factorilor de risc şi a consecinţelor actelor de delincvenţă juvenilă; 

O.4. Extinderea reţelei de supraveghere video a locurilor cu potenţial de risc. 
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Rezultate aşteptate: 

 

 Cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic pentru orele 

de consiliere şi orientare şi activităţi educative având în vedere 

asigurarea condiţiilor optime de studiu şi siguranţă; 

 Numărul elevilor implicaţi în activităţi educative şcolare şi extraşcolare 

a crescut, interesul elevilor faţă de păstrarea bunurilor şi a ambientului 

şcolii este mai mare; 

 Rezultate bune la evaluarea națională și medii ridicate de admiterea în 

licee; 

 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de 

ambientul şcolii şi de condiţiile de siguranţă din şcoală măsurat prin 

creşterea numărului de copii; 

 Fluxul activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat este 

îmbunătăţit 

 

 

 Ţinta 3 

 Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate 

 

Motivarea alegerii ţintei: 

 

 Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi 

formarea profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor 

acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală; 

 Cadrele didactice trebuie să folosească eficient resursele umane și materiale, 

tehnica informațională; 

 Activitatea școlii trebuie îmbunătățită prin folosirea eficientă a bazei materiale. 

 

Resurse strategice: 

 

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 

 Resurse materiale şi financiare: programe de activităţi, proiecte, softuri 

educationale; materiale didactice specifice, echipamente IT, birotică şi 

consumabile; 

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site 

ARACIP, site ISJ, legislație actualizată; 
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 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, 

metodiști, formatori, mentori; 

 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea 

proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea 

rezultatelor stabilite în PDI; 

 Resurse de autoritate şi putere: MEN, ISJ, Primarie, Consiliu local. 

 

Opţiuni strategice: 

 

O.1. Asigurarea unui ambient confortabil pentru elevi în cadrul şcolii la nivelul 

Uniunii Europene; 

O.2. Dotarea corespunzătoare a laboratorului de informatică cu aparatură I.T. în pas 

cu dezvotarea tehnologică prin programe MEN şi proiecte; 

O.3. Asigurarea de dotări specifice procesului didactic; 

O.4. Diversificarea surselor de venituri extrabugetare; 

 

Rezultate aşteptate:  

 Interes crescut din partea cadrelor didactice în folosirea bazei 

materiale a şcolii; 

 Să crească interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate 

școlare bune și foarte bune, procent de promovabiliate în creștere 

și scăderea ratei absenteismului; 

 Să crească gradul de satisfacție a elevilor și părinților față de 

metodele utilizate în predare-învățare măsurat prin creşterea 

numărului de elevi; 

 

 Ţinta 4  

    Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul 

eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari 

 

Motivarea alegerii ţintei: 

 

 Necesitatea impusă de legislaţia în domeniul educaţiei şi a orientărilor actuale 

privind corelarea obiectivelor stabilite la nivel naţional şi teritorial în domeniul 

învăţământului cu cele ale unităţii şcolare; 

 Crearea în şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a 

colectivului de cadre didactice, orientat spre performanţă; 
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 Îmbunătăţirea colaborării elevilor membri în Consiliul elevilor cu profesorii 

diriginţi şi colegii de clasă în vederea derulării de activităţi educative şi 

extraşcolare; 

 Operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei 

şcolare; 

 Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare 

pentru toţi elevii, indiferent nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă 

sau de altă natură; 

 

Resurse strategice: 

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 

 Resurse materiale şi financiare: documente specifice managementului şcolii, 

mapele comisiilor, portofolii, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site 

ARACIP, site ISJ, legislație actualizată; 

 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, 

metodiști, formatori, mentori; 

 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea 

proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea 

rezultatelor stabilite în PDI; 

 Resurse de autoritate şi putere: MEN, ISJ, Primarie, Consiliu local. 

 

Opţiuni strategice: 

 

O.1. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze reale cu ţinte 

strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie; 

O.2. Consiliere, control, monitorizare, evaluare, bazate pe reguli şi pe proceduri; 

O.3. Realizarea unor  baze de date complete privind activităţile extracurriculare, 

rezultatele participării la concursuri şcolare, dezvoltarea profesională a fiecărui cadru 

didactic  şi o bază de date la zi cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate; 

O.4. Delegarea responsabilităţilor în cadrul echipei manageriale avându-se în vedere 

criteriile de competenţă profesională şi managerială, precum şi principiul lucrului în 

echipă; 

O.5. Întâlniri periodice cu părinţii (şedinţe, consultaţii, lectorate); 

O.6. Colaborarea cu serviciul social din cadrul primăriei pentru cazurile speciale; 
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Rezultate aşteptate: 

 

 Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a monitorizării atente a 

activităţii desfăşurate de către responsabilii de comisii şi a conducerii 

şcolii;  

 Valorificarea mai eficientă a resurselor umane şi materiale în vederea 

obţinerii de rezultate şi mai bune printr-um management de calitate; 

 O imagine bună în comunitate şi în afara acesteia;  

 O relaţie mai bună cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;  

 Relaţia diriginte-elev capătă o altă dimensiune - dirigintele este atât 

managerul clasei, cât şi al activitǎţilor educative, el creează coeziunea şi 

dinamica grupului, rezolvă cu tact pedagogic problemele grupului. 

 

 Ţinta 5  

            Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi 

parteneriate locale, naţionale şi europene 

 

Motivarea alegerii ţintei: 

 

 Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi 

dezvolta prin participare la proiecte naţionale şi europene. 

 Derularea de parteneriate oferă elevilor şansa de a se dezvolta şi şcolii 

posibilitatea de a- şi îndeplini misiunea. 

 Cadrele didactice dau dovadă de creativitate, de interes pentru implicarea în 

astfel de proiecte. 

 CCD oferă cursuri de formare în ceea ce priveşte managementul proiectelor  

 Şcoala are un nivel scăzut al absorbţiei de fonduri pe proiecte europene. 

 

Resurse strategice: 

  Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 

 Resurse materiale şi financiare: materiale de informare privind implementarea 

de proiecte, granturi obţinute în urma aprobării proiectelor depuse, 

echipamente IT, birotică şi consumabile; 

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site 

ARACIP, site ISJ, site ERASMUS+,  legislație actualizată; 
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 Resurse de experientă şi expertiză: echipa managerială, responsabil cu proiecte 

comunitare, formatori, experți din exterior; 

  Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea 

proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea 

rezultatelor stabilite în PDI; 

 Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEN, Comisia Europeană, Primarie, 

Consiliu local. 

 

Opţiuni strategice: 

 

O.1. Stimularea elevilor şi cadrelor didactice în vederea comunicării prin intermediul 

internetului (email, alte aplicații, forumuri de discuţii) în cadrul unor proiecte 

educaţionale; 

O.2. Informarea cadrelor diactice şi a elevilor în legătură cu posibilitatea desfăşurării 

unor proiecte de parteneriat strategic sau de mobilitate a cadrelor didactice şi a 

elevilor, cu aplicabilitate în activităţile curriculare; 

O.3. Sprijinirea financiară a activităţilor de promovare a imaginii şcolii; 

O.4. Iniţierea  şi continuarea unor proiecte de colaborare cu diferite ONG-uri, firme 

private; 

O.5. Continuarea parteneriatelor cu institutiile din cadrul comunităţii. 

 

Rezultate aşteptate: 

 

 Şcoala realizează proiecte şi aplică în diferite apeluri, pentru obţinerea 

de granturi pentru proiecte strategice sau de mobilitate;  

 Interesul elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare a crescut, 

ceea ce se evidenţiază prin creşterea numărului celor care doresc să fie 

implicaţi;  

 Rezultatele proiectelor desfăşurate sunt vizibile prin diverse oportunităţi 

de diseminare;  

 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de 

proiectele desfăşurate;  

 Cultura organizaţională va deveni mai puternică, elevii, părinţii şi 

cadrele didactice vor deveni mai conştienţi de rolul şi de importanţa pe 

care îl au în şcoală. 
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MODALITĂŢI DE MONITORIZARE /EVALUARE 

 

              Evaluarea va urmări stabilirea raportului dintre performanţele obţinute şi 

cele intenţionate prin:  

 Autoevaluare 

 Interviuri 

 Observaţie 

 Proiecte  

 Rapoarte scrise 

 Fişe de apreciere 

 Înregistrări video 

 Chestionare 

 Teste  
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IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 
 

Plan operaţional – an şcolar 2017-2018 

 

a)Dezvoltare curriculară 

 

OBIECTIVE MĂSURI/ACŢIUNI RESURSE RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1. Cresterea calitătii 
educatiei în scoală. 

Aplicarea curriculumului 
national in conformitate cu 
planurile cadru si 
programele scolare 
 
 
 
 
Participarea elevilor la  
evaluarea naţională 
 

-Cadre didactice, 
elevi, părinţi 
- materialul curricular 
-softuri educaţionale 
- consumabile 
- resurse financiare 
proprii 

Director 
 
 
 
 
 
 
Director  
Responsabili comisii 
metodice şi CEAC 
 
 
 

Permanent 
 
 
 
 
 
 
Conform 
calendarului  
desfăşurării evaluarii 
naţionale 2018 

Parcurgerea integrala a 
materiei la toate 
disciplinele de studiu 
 
 
 
 
Cresterea procentului 
de promovabilitate la 
examenele nationale 
cu 10-20% 
 
 

2.Realizarea ofertei 
şcolii în 
funcţie de nevoile 
beneficiarilor şi de 
resursele existente 

Monitorizarea  
CDS de către Comisia 
pentru 
Curriculum conform 
etapelor reglementate 

-Cadre didactice, 
elevi, părinţi 
- oferta şcolii 
- baza materială a 
şcolii 
 

Director  
 
Responsabil Comisia 
pentru Curriculum 

 Februarie- Martie 
2018  

Oferta pentru fiecare 
an de 
studiu să conţină cel 
puţin un 
optional; 
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 3.Crearea unor 
oportunităţi pentru 
educaţia complexă, 
permanentă, în 
spiritul 
competenţelor  cheie, 
al dezvoltării 
civismului, 
voluntariatului, 
multiculturalismului, 
într-o societate 
complexă, dinamică 

Realizarea ofertei 
extracurriculare şi a 
activităţilor din Programul 
Naţional “Şcoala Altfel” 
ţinând seama  de interesele 
copiilor şi calendarul 
activităţilor educative 
judeţene şi naţionale 
 
Iniţierea unui proiect 
pentru a fi înscris în 
calendarul activităţilor 
educative judeţene 
 
Completarea bazei date 
privind activităţile 
extracurriculare şi 
rezultatele participării la 
concursuri şcolar pentru 
toate unităţile arondate 
 

-Cadre didactice, 
elevi, părinţi 
-baza materială a 
şcolii 
- calendarul 
activităţilor educative 
- inspector ISJ 
- parteneriate 
instituţii locale şi 
o.n.g.-uri 

Director  
 
Coordonator Activitaţi 
Educative şi 
Extracurriculare 

Octombrie 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decembrie 2017 

Cuprinderea fiecărui 
copil în cel puţin o 
activitate de educaţie 
non-formală  
 
 
 
 
 
Scrierea şi 
implementarea 
proiectului la nivelul 
şcolii 
 
 
 
Bază de date completa 
 
 
 

 
 
 

b) Dezvoltarea resursei umane 
 
 
OBIECTIVE MĂSURI/ACŢIUNI RESURSE RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1.Identificarea 

nevoilor şi 

posibilităţilor de 

formare 

Consultarea ofertei  ISJ si 

CCD  privind cursuri le de 

perfecţionare 

- Conducerea școlii 

- oferta de la CCD și 

ISJ 

-  chestionar      

Director 

Comisia pentru 

perfecţionarea 

şiformarea cadrelor 

 Septembrie 2017 Dezbatere în consiliul 

profesoral şi comisiile     

metodice privind 

nevoile     şi     

posibilităţile     de 
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adresat      cadrelor 

didactice privind 

nevoile lor de 

formare 

-centralizatorul 

opţiunilor 

beneficiarilor 

didactice 

Coordonatorii 

comisiilor metodice 

 

formare 

 

Planul anual de 

formare continuă 

2.Perfecţionarea şi 

formarea continuă a 

cadrelor didactice 

precum şi 

perfecţionarea 

personalului didactic 

auxiliar  

Participarea cadrelor didactice 

şi a personalului didactic 

auxiliar 

la cursuri de perfecţionare 

 

 

 

 

 

 

 

Completarea bazei de date 

privind formarea continuă  

pentru fiecare cadru didactic 

 

-ofertele       CCD,       

universităţi, dezbateri 

tematice ale 

Consiliului profesoral 

-activitatea comisiilor 

metodice 

- abonamente     la     

reviste     de 

specialitate 

-achiziţionarea      de             

către biblioteca şcolii 

de lucrări ştiinţifice 

adresate cadrelor 

didactice 

- informaţii obţinute 

prin Internet 

conducerea şcolii 

Comisia de formare şi 

perfecţionare 

Coordonatorii 

comisiilor metodice 

Consiliul de 

administraţie 

 

 permanent Realizarea de către 

toate cadrele didactice 

a orelor obligatorii de 

formare 

Întruniri tematice la 

nivel de comisie 

metodică 

Participare la cercurile 

pedagogice 

Cuprinderea 

personalului didactic 

auxiliar şi  la cursurile 

de formare  

 

Baza de date completă 
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3.Motivarea 

adecvată a cadrelor 

didactice 

Înscrierea cadrelor didactice 

la concursul pentru 

acordarea gradației de merit 

si a distincției „Gheorghe 

Lazăr” 

 

 

-resurse financiare 

proprii 

- prestigiul şcolii 

- laboratoare 

Consiliul de 

administraţie 

Comisii pe arii 

curriculare 

Conducerea şcolii 

 

Conform calendarului Monitorizarea 

activităţilor realizate 

de fiecare cadru 

didactic 

Acordarea de 

recompense în 

conformitate cu 

normativele în vigoare 

4.Îmbunătăţirea 

rezultatelor elevilor 
Activităţi demonstrative în 

cadrul comisiilor metodice şi 

cercurilor pedagogice 

Utilizarea unor strategii activ- 

participative, centrate pe elev 

Ore de meditații şi consultații 

-resurse financiare 

proprii 

- sală de clasă, 

laboratoare 

- baza logistică 

existentă 

Consiliul de 

administraţie 

Comisii metodice 

Conducerea şcolii 

conform 

calendarului 

Monitorizarea 

activităţilor 

realizate de fiecare 

cadru 

didactic 

5.Obţinerea de 

performanţe şcolare 
Participarea cu elevii la 

olimpiadele şi concursurile 

școlare avizate de ISJ 

si de MEN 

- resurse financiare 

proprii 

- baza logistică 

existentă 

Cadre didactice Conform calendarului Monitorizarea 

concursurilor şcolare 

Acordarea de 

recompense 

6.Dobândirea de 

competenţe TIC 
Utilizarea softurilor 

Educaționale prin 

clasa virtuală a platformei 

AeL desfăşurată în 

laboratorul SEI 

- resurse financiare 

proprii 

-baza logistică 

existentă 

Cadre didactice permanent Înregistrarea lecțiilor 

parcurse 

AeL si popularizarea 

acestora 
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c) Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale 
 
 
 
OBIECTIVE MĂSURI/ACŢIUNI RESURSE RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

 

1.Alcătuirea de 

strategii de atragere 

de fonduri 

Derularea unor 

programe/proiecte 

-scrisoarea de intenţii 

a şcolii 

-cadre didactice şi 

părinţi 

- proiectul  de 

dezvoltare al şcolii 

- baza materială 

existentă 

conducerea şcolii, 

cadrele didactice 

permanent Planul strategic 

privind obţinerea de 

resurse financiare 

Informarea     

părinţilor     privind 

situaţia economică a 

şcolii prin intermediul 

şedinţelor cu părinţii 

la nivel de clasă şi 

şcoală 

2. Identificarea 

surselor de 

finanţare 

Discuţii în cadrul consiliul 

de 

administrație 

-instituţii potenţial 

partenere 

-cadrele didactice 

- părinţii/tutori legali 

directorul şcolii, 

cadrele didactice 

permanent Listarea posibilelor 

surse de 

finanţare 

3.Încheierea de 

contracte de 

sponsorizare 

Cereri de sponsorizare - instituţii partenere 

- Consiliul de 

administraţie 

directorul şcolii permenent Creşterea numărului 

de contracte şi a 

fondurilor 

extrabugetare cu 25% 
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4. Gestiunea 

resurselor financiare 

în conformitate cu 

proiectul de 

dezvoltare al şcolii 

Informare periodică a 

privind gestionarea 

fondurilor extrabugetare 

-proiectul de 

dezvoltare al şcolii 

-Consiliul de 

administraţie 

-Consiliul 

reprezentativ al 

părinţilor 

-Consiliul de 

administraţie 

-cadrele didactice 

-Comitetul consultativ 

al părinţilor 

Semestrial  Atingerea tuturor 

obiectivelor din planul 

strategic 

 
 
d) Dezvoltarea relaţiilor comunitare 
 
OBIECTIVE MĂSURI/ACŢIUNI RESURSE RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1.Identificarea 

potenţialelor 

instituţii partenere 

Întâlniri cu reprezentanţi ai 

unor instituţii 

-biserica, poliţia, 

-primăria, ONG, 

instituţii culturale şi 

educative din zonă 

sau din exteriorul ţării 

-directorul  

-consilierul educativ 

-cadrele didactice 

-părinţii 

permanent Centralizarea 

potenţialilor parteneri 

Întruniri ale Comisiei 

pentru relaţii cu 

comunitatea 

2.Stabilirea de 

contacte; negociere 

-     Realizarea de proiecte 

de parteneriat 

-biserica, poliţia, 

-primăria, ONG, 

instituţii culturale şi 

educative din zonă 

sau din exteriorul ţării 

-directorul  

-consilierul educativ 

-cadrele didactice 

Setembrie 2017 Avizarea de către ISJ a 

proiectelor propuse 
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Planificarea 

activităţilor 

comune 

-     Şedinţe de lucru cu 

partenerii 

-     instituţii 

partenere 

-     şcoala 

învăţători şi diriginţii 

directorul adjunct 

consilierul educativ 

coordonatorii de 

proiecte 

Septembrie-

octombrie 2017 

Alcătuirea de 

programe de activităţi 

de către fiecare clasă şi 

centralizat la 

nivelul şcolii 

Realizarea 

programelor 

- Vizite la diferite instituţii 

-     Concursuri 

-     Expoziţii 

-     Acţiuni ecologice 

-     Serbări şcolare 

-     Excursii didactice 

-     reprezentanţii 

instituţiilor partenere 

-     cadrele didactice 

-     conducerea şcolii 

-     spaţii de întâlnire 

-     bază materială 

Director 

învăţători şi diriginţii 

consilierul educativ 

Comisia PSI şi PM 

Permanent  Respectarea schemei 

de programe 

Atingerea obiectivelor 

urmărite de fiecare 

program 

 
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
 
TITLUL I – Cheltuieli de personal -1.962.000 
 
TITLUL II – Bunuri şi servicii – Din cote TVA - 191.000 
 
                   Din venituri proprii al Primăriei Cepleniţa - 40900 (decontare navetă cadre didactice) 
 
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI – BURSE 
 
                   Din venituri proprii al Primăriei Cepleniţa – 11900   
VENITURI PROPRII – arendă SC Cotnari SA  - 8360 
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STRATEGIA DE INVESTIŢII 
 
 
 

Investiţii 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Sursa de finanţarea 

Curăţenie; întreţinerea clădirilor şi mobilierului 

1. Reparaţii curente x x x x x - bugetul local 

2. Reparaţii capitale Reabilitare Corp A 

Şcoala Cepleniţa 

şi Corp C Şcoala 

Buhalniţa 

- - - - - bugetul local 

- proiect finanţare 

guvernamentală iniţiat de 

Primăria Cepleniţa 

3. Dotare  săli de clasă Mobilier  

bibliotecă la 

Şcoala  Cepleniţa  

Videoproiector + PC 

pentru 3 săli de clase 

 

Copiator  Şcoala 

Buhalniţa 

Videoproiector + 

PC 

pentru 3 săli de 

clase 

Videoproiector + 

PC 

pentru 3 săli de 

clase 

Videoproiector 

+ PC 

pentru 3 săli 

de clase 

- venituri proprii 

 - bugetul local 

- sponsorizări  

4. Achiziţionare sistem de 

supraveghere video 

Pentru Corp B 

Şcoala Cepleniţa şi 

Corp C Şcoala 

Buhalniţa 

-   -  -  -  

 

- venituri proprii 

- buget local 

- buget de stat 

 

5.Programe pentru părinţi – 

sustenabilitate proiect 

„Împreună pentru copii” 

-desfăşurare -desfăşurare - desfăşurare - desfăşurare - desfăşurare - acord parteneriat Consiliul 

Local Cepleniţa 
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MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA  P.D.I. 

 

 

 

1. Monitorizarea internă  

 

 

 

2. Monitorizare externă – realizată de reprezentanţi ISJ, MEN şi experţi ARACIP 

NR. 

CRT. 
ACŢIUNEA 

RESPON 

SABIL 
PARTENERI TERMEN 

ÎNREGISTAREA 

REZULTATELOR 
INSTRUMENTE INDICATORI 

 

1. 
Elaborarea şi afişarea 

proiectului de 
dezvoltare instituţională 

 

Director 

şefii comisiilor şi 
catedrelor; 

comisia pentru evaluarea 
şi asigurarea calităţii 

 

Septembrie  

2017 

 

produsul final 

 

fişă de apreciere 

 

criteriile de 
realizare a PDI 

 

2. 
Curriculum la Decizia 
Şcolii: proiectare şi 

aplicare 

 

Director 
şefii comisiilor şi 

catedrelor; 

 

2017 

 - 2018 

 

proiect C.D.Ş. 

 

fişe de evaluare 
standardele de 

evaluare 

 

3. 
Înscrierea la cursuri de 

formare 

 

Director 
responsabil de formare 

continuă 

Pe parcursul 
derulării 

proiectului 

 

baza de date a scolii 
liste de prezenţă la 

cursuri. 

număr de cadre 

didactice înscrise. 

 

4. 
Starea de 

funcţionalitate a clădirii 

 

Director 
Educatori, învăţători, 
diriginţi, elevi, personal 
administrativ 

 

săptămânal 
registrul de evidenţă a 

reparaţiilor 

 

analize, rapoarte 
volumul 

cheltuielilor pentru 
reparaţii curente. 


