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I. Scurt istoric 
 
 

La graniţa celor două judeţe Iasi si Botoşani, în stânga râului Miletin se află 
comuna Plugari, o așezare din secolul al XIX-lea (1828). Împreună cu satele 
Onești si Borosoaia, așezări vechi, atestate documentar din sec al XVI-lea 
formează comuna Plugari. Satele Plugarii Vechi si Onești au aparținut moşiei 
boierești a principelui Barbu Ştirbei. În satul Oneşti exista la 1893 o şcoală în care 
a fost numit prin decret invațătorul I. Cosorschi  prin transfer de la Școala Botești 
jud Roman( sursa Arhivele Statului , dosar 82/1896 pg 6). 
Primul local de școală din satul Plugari a fost construit între anii 1905-1917, la 
inceput cu numai 2 săli de clasa, de-a lungul timpului adăugându-i –se locuinţa 
directorului si inca 3 săli de clasă in satul Plugarii vechi. In anul 1964 se dă în 
folosinţă un nou local de scoala cu 5 sali de clasă în Satul Nou, prin creșterea 
numărului de locuitori al localității. Este de menţionat că între anii 1964-1982 în 
satul Plugari funcționau 2 școli ca unități cu, conduceri separate. În anul 1982 prin 
darea în folosință a încă unui corp de cladire cu 8 sali de clasă cele două şcoli se 
unifică. Școala Generală nr. 1( sat vechi) se transformă în Cămin Cultural. 
 Localul Gradiniței Plugari s-a dat în folosință în anul 1981, fiind construit de 
C.A.P. Plugari.Gradinita a functionat cu program prelungit (7-19), copiilor fiindu-
le asigurate 3 mese pe zi, pana in anul 1990.  
Scoala Borosoaia ( in cadrul căreia funcţionează si gradiniţa Borosoaia) 
 In anii 1932-1933 s-a construit primul local de şcoală din chirpici pe temelie 
de piatră cu o singură clasa, un hol mic si o salita ce ținea loc de cancelarie. Acesta 
a fost dărâmat în 1958 și a fost reconstruit din caramidă și acoperiș de tablă. 
Cladirea există și astăzi și adăpostește Muzeul local. 
In prezent funcționează intr-un corp de clădire cu 8 sali de clasă, in două schimburi 
cele 10 clase repartizate pe cele 3 niveluri de invâțământ( preșcolar, primar, 
gimnazial). 
 În toată această perioadă, la școlile din cele două sate au predat cadre 
didactice bine pregatite, care au contribuit la ridicarea gradului de cultură și 
civilizație în rândul sătenilor. Generaţiile care s-au format la aceasta şcoală 
constituie un model pentru elevii de astăzi ( medici renumiti, ingineri, profesori, 
invatatori , juriș 
ti etc.) Un număr mare din cadrele de astăzi sunt foşti elevi ai şcolii, chiar mai 
multe generaţii se intâlnesc în munca laborioasă şi dificilă de dascal. 



Școala Profesională Plugari a fost până in 2004 Scoala cu clasele I-VIII, 
Plugari , dupa 2005 se transformă în Școala de arte și meserii Plugari deoarece 
școlarizam elevi până la clasa a X de invățământ profesional de 2 ani, apoi ne 
transformăm in Grup Școlar Plugari. Din 2011 obținem autorizare provizorie 
pentru specializarea de tehnician agronom. In 2016 obtinem acreditare pentru 
specializarea agricultor culturi de câmp- nivel 3. 

In anul școlar 2019-2020, Școala Profesională Plugari, unitate cu 
personalitate juridică este alcătuită din unitatea de la centru si 3 structuri arondate: 

- Școala Gimnazială Borosoaia 
- Grădinița cu program Normal Plugari 
- Grădinița cu program Normal Borosoaia. 

 
 

DIAGNOZA INSTITUŢIONALĂ 
 

Școala Profesională Plugari este o instituţie de învăţământ preuniversitar, subordonată 
Inspectoratului Școlar Judeţean Iaşi, având ca atribuţie fundamentală asigurarea 
calităţii invăţământului preuniversitar în comunitatea noastră. 
 
Şcoala reprezintă cadrul organizat şi competent, cu responsabilităţi majore,  multiple  în 
viaţa unei comunităţi pentru educarea şi instruirea tinerei generaţii. Rolul ei este de a 
continua într-un cadru organizat şi ştiinţific procesul de instruire şi educare a copiilor, 
proces început în familie, şi de adaptare a acestora la solicitările societăţii, de 
transmitere tinerei generaţii a valorilor culturale şi morale necesare comportamentului 
şi integrării lor în societatea contemporană. 
 Planul de acțiune al școlii are o importanță deosebită, deoarece concentrează atenția 
asupra finalităților educaționale, asigurând concentrarea tuturor domeniilor funcționale 
ale managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relații sistemice și 
comunitare) și asigură coerența strategiei pe termen lung a școlii. 

 
Analiza SWOT a permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a 
impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra 
activităţii unităţii, avându-se în vedere următoarele aspecte:  elaborarea și punerea în 
practică a unei oferte educaționale care să permită pregătirea unitară și coerentă a 
elevilor de-a lungul celor patru niveluri de învățământ: preșcolar, primar  gimnazial și 
profesional; crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne;  
stabilirea de parteneriate, schimburi culturale și derularea de programe extracurriculare 
în vederea dobândirii de competențe necesare adaptării la schimbările continue ale 
societăţii; profesionalizarea actului managerial; asigurarea unei baze materiale bune 
pentru desfășurarea procesului educațional și gestionarea eficientă a acesteia. S-au 
reformulat ţintele strategice pentru perioada avută în vedere, pentru ca Planul de 



acțiune al școlii  2015-2020 să răspundă la nevoile şcolii şi să reflecte modificările 
legislative, cerințele societății actuale și valorile europene. Şcoala funcţionează ca un 
centru coordonator şi de legătură cu celelalte instituţii ale comunităţii, cu ceilalţi factori 
cu preocupări educaţionale și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de 
conducere a școlii, al personalului școlii, al elevilor și părinților, aceștia alcătuind 
comunitatea educațională. De aici permanenţa actului educaţional, continua instruire şi 
educare a fiinţei umane, permanenta atenţie ce trebuie acordată schimbărilor de 
conţinut pe care le impune societatea şi capacitatea de adaptare a tinerilor la cerinţele 
mereu sporite ale societăţii contemporane.  

Dacă până în  2014 vorbeam de o creștere a numărului de elevi la toate nivelurile cu un 
maxim in 2014-2015, in prezent suntem pe o pantă descendentă și din acest motiv ne 
propunem ca obiectiv primordial menținerea în școală a elevilor. Problema este una 
reală, în condițiile în care statistica demografică ne arată că numărul de elevi va fi în 
continuă scădere. Mediul de învățare, creat printr-o atmosferă caldă și monitorizată, 
caracterizată prin disciplina elevilor, a cadrelor didactice, a întregului personal al școlii, 
un demers ordonat al activității de învățare și un mediu atractiv de activitate, spații 
școlare bine întreținute și dotate corespunzător la nivel minimal cu echipamente, 
materiale și mijloace didactice, corelate cu creșterea rezultatelor la învățătură. 
Dezvoltarea reursei umane semnifică, în esența, cultivarea atitudinilor pozitive 
personalului școlii și îmbogățirea abilităților profesionale prin instruire și dezvoltare. 
Transformarea de bază pe care ne-o propunem prin noul  Plan de acțiune al școlii  o 
reprezintă crearea unei culturi a învățării organizaționale, învățare prin rezolvarea 
problemelor apărute și a unei culturi a responsabilității, considerând că organizațiile 
responsabile sunt cele care învață continuu. Prin învățare continuă ne propunem să ne 
îmbunătățim permanent abilitățile pentru atingerea scopurilor organizației noastre, să 
mărim șansele pentru a rezista și, in acelasi timp, să ne dezvoltam, într-un mediu școlar 
și social concurențial, foarte dinamic și adesea imprevizibil. Prin noul Plan  ne 
propunem, de asemenea, să dezvoltăm procesele de bază care stau la baza activității 
noastre: planificarea și realizarea activităților de învățare, obținerea și evaluarea 
rezultatelor învățării, asigurarea tuturor categoriilor de resurse, asigurarea comunicării 
cu factorii educaționali, formarea și dezvoltarea profesională, activitatea financiară și 
achiziționarea de bunuri și servicii, evaluarea complexă a întregii vieți școlare etc.. PAS-
ul este pentru noi proiectul de bază pentru dezvoltarea școlii pe termen mediu și lung – 
aspect relativ distinct de funcționarea curentă a școlii, mijlocul pentru promovarea 
schimbărilor și a transformărilor pe care și le propune comunitatea noastră școlară. În 
acelasi timp, PAS-ul este conceput ca un mijloc de îmbunătățire continuă a calității 
educației, așa cum este definită și detaliată aceasta în standardele de funcționare și în 
cele de referință/de calitate. Ținta noastră este ca, prin îmbunătațire și evoluție, prin 
conceperea și elaborarea din perspectiva calității, PASul să devină el însuși “un sistem 



de asigurare a calității”. Nu în ultimul rând, apreciem că proiectul nostru este realizabil, 
judecând după gradul de adecvare a scopurilor/țintelor strategice propuse la resursele 
strategice de care dispune școala în prezent și, pe care estimează ca le poate procura în 
viitor. În același timp, apreciem ca proiectul este și oportun, adică se face la momentul 
potrivit și este adecvat situației. La momentul potrivit, în sensul că urmează vechiului 
proiect de dezvoltare a școlii din perioada 2011-2014 și se bazează pe realizările 
acestuia. Tot la momentul potrivit, și în sensul că anumite aspecte din activitatea școlii 
noastre se situează la un nivel nemulțumitor.  

Cultura organizaţională a Școlii Profesionale, Plugari 
 

 • Este caracterizată de un climat de siguranţa si liberate spirituală care să permita 
invaţarea pentru toti elevii. Valorile dominante pe care şcoala noastra le 
promoveaza sunt : respect faţă de sine şi faţă de ceilalti, asumarea 
responsabilităţii, competitivitate, toleranţă, protejarea mediului inconjurător, 
cultivarea adevărului, promovarea succesului si eficienţei, receptivitatea la nou, 
dorinţa de afirmare. 

 • Climatul organizaţiei şcolare este caracterizat prin dinamism si înalt grad de 
angajare a membrilor instituţiei şcolare ; relaţiile dintre cadre didactice fiind 
deschise, colegiale, de respect, si sprijin reciproc. 

 • Managementul  unității este deschis de tip colegial  ascultă sugestiile cadrelor 
didactice, le respectă competenţa, le oferă autonomie, evită un control birocratic. 
Prin directiile de acțiune propuse urmărește atingerea țintelor din Planul de dezvoltare 

al școlii( PAS) Toate acestea se reflectă in conduita cadrelor didactice, activitatea 
instructiv educativă și rezultatele obținute de elevi. 

 
Ritualuri şi ceremonii 

� Deschiderea festivă a anului şcolar 
� Zile istorice din calendarul naţional ( 1 decembrie- Ziua Națională a României,  15 

ianuarie, 24 ianuarie,) 
� Ziua mamei- 8 martie  
� Ziua eroilor 
� Ziua copilului- 1 iunie 
� Sărbători religioase, intâlniri informale pentru consolidarea echipei  

Principii care conduc activitatea şcolii in satisfacerea beneficiarilor: 
 � Copii trebuie respectaţi si ascultaţi.  
 � Atat copii cât si aspiraţiile lor nu trebuie îngrădite. 
 � Căutările de imbunătăţire a inţelegerii, cunoaşterii si abilitătilor practice 

reprezintă un proces niciodată finit si el trebuie sprijinit de către profesor. 
 � Părinţii sunt incurajaţi să joace un rol activ în cadrul acestui proces. 
 � Şcoala crează si întreţine strânse legaturi cu comunitatea locală. 



 
2. Misiunea școlii 
 Plecând de la sloganul: ”Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câștigăm” 
 ( Victor Hugo) 
Școala profesională Plugari are ca misiune: 
• Dezvoltarea individuală a fiecărui copil ; 
• Crearea unui climat de muncă şi invăţare care să fie stimulativ pentru toţi copiii ; 
• Răspunderea promptă la  nevoile  de formare iniţială  si dezvoltare profesională; 
• Organizarea permanentă şi responsabilă a demersului didactic din perspectiva 
egalizării şanselor; 
• Accesul la programele educaţionale la dimensiuni europene şi reducerea 
deficitului de competenţe pe piaţa muncii. 
• Asigurarea comunităţii cu generaţii de cetaţeni activi, apţi să se integreze cu 
succes in viaţa comunitatii ;  
 
3. Ținte strategice PAS 

Din punct de vedere al Învățământului profesional și tehnic  Planul de acțiune al școlii 
este realizat plecând de la obiectivele de dezvoltare la nivel regional si local care se 
referă la: 
 

• Adaptarea  reţelei şcolare şi a ofertei  de formare profesională iniţială la  cerinţele 
pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor. 

•  Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de calificare prin programe de 
formare continuă 

•  Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială  
•  Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT în vederea asigurării calităţii în 

educație. 
•  Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare IPT, în vederea asigurării calităţii în 

formare 
La nivel judeţean obiectivul general al strategiei(PLAI 2013) este punerea in valoare a 
potenţialului material şi uman, folosirea resurselor existente şi identificarea altor surse 
capabile să producă dezvoltare durabilă şi echilibrată a localităţilor judeţului in 
condiţiile păstrării echilibrului faţă de complexul de resurse al capitalului natural. 

 
Pentru atingerea obiectivelor de la nivel judeţean şi la nivelul unităţii noastre şcolare au 
fost stabilite următoarele ținte: 

1. Inscrierea scolii in randul unităţilor de invăţămant care promovează un 
curriculum performant menit să crească promovabilitatea la examene si să 
asigure acumularea de deprinderi si competenţe cu valenţe tehnice de către 
elevi. 

2.  Adaptarea curriculum-ului la nevoile de formare ale comunitatii.
3. Fixarea competenţei ca si obiectiv pentru toţi cei implicaţi in procesul de 

educaţie. 



4. Dezvoltarea bazei materiale la nivelul optim desfăsurării activităţilor 
instructiv-educative de calitatea dorită. 

5. Dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea in vederea realizării de proiecte de 
interes comun pe teme de mediu, prevenirea abandonului scolar, 
resocializarea elevilor si a părinţilor. 

 
 
Optiuni strategice 
- Introducerea unor inovaţii didactice pentru optimizarea cu ajutorul sistemelor 
educaţionale informatizate a procesului instructiv-educativ si organizarea unor 
programe suplimentare de consultaţii si meditaţii pentru elevii de clasa a VIII-a precum 
si dezvoltarea ofertei curriculare la decizia scolii in vederea asigurării de sanse egale si a 
cresterii atractivităţii si interesului elevilor pentru aceasta. 
- Dezvoltarea competenţelor resurselor umane prin participarea la cursuri de formare 
continua si perfecţionare prin CCD, ONG-uri, universităţi. 
- Reabilitarea infrastructurii procesului de invăţămant prin promovarea unei politici 
optime de finanţare din resurse bugetare si extrabugetare. 
- Atragerea comunităţii locale de partea scolii prin implicarea, in parteneriat, in 
implementarea unor programe de protecţia mediului si prevenirea abandonului scolar. 
 
 Analiza internă a Școlii Profesionale Plugari   
Școala Profesională Plugari  este o şcoală cu personalitate juridică si 3 unităţi arondate: 
Școala Profesională Plugari- PJ 
Scoala Gimnazială Borosoaia- AR 
Grădinita cu program normal Plugari-AR 
Grădiniţa cu program normal Borosoaia-AR 
Scoala dispune de 6 corpuri de clădire cu dotare minimă de functionare. Cel mai nou 
reabilitat este spaţiul şcolar al Grădiniţei Plugari. 
Ţinte ale marketing-ului educaţional  

� Gestionarea adecvată a resurselor financiare oferite de costul standard pe elev 
� Realizarea de programe educaţionale, în colaborare cu autorităţile si instituţii din 

comunitatea locală 
� Adecvarea ofertei la cerintele comunităţii si resurselor existente. 
� Promovarea imaginii instituţiei in comunitate, relatia cu membrii comunităţii, 

reali parteneri. 
 Analiza de tip cantitativ 
 Reţeaua şcolară la nivelul unităţii este formată la momentul actual astfel: 
Nivel  Scoala Plugari Scoala Borosoaia 
 Nr elevi Nr clase Nr elevi Nr clase 
Preşcolar 44 2 25 1 
Primar  100 5 76 5 
Gimnazial  97 4 60 4 
Profesional  79 3   
 
Număr  total de cadre didactice  



 

 
Raportul număr elevi/număr cadre didactice 
Nivel  Cadre didactice Elevi Nr elevi/cadru did 
Prescolar 3 69 23 
Primar 10 176 17,6 
Gimnazial  15 157 10,73 
Profesional  6 79 13,12 
 
Analiza de tip calitativ 
a) Situaţia şcolară  la sfîrşitul anului şcolar anterior se prezintă astfel: 
Procentul  de promovare pe nivele de şcolarizare 
Nivel de invăţământ % promovabilitate 
Primar  100% 
Gimnazial 95% 
Profesional  88% 

 
 
Număr de elevi repetenţi    17/18              18/19 
Nivel de invăţământ %repetenti  
Invăţământ primar 1 0 
Invăţământ gimnazial 11 6     ↓ 
Invăţământ profesional 13 9     ↓ 
Total  35 15   ↓ 
Abandonul şcolar reprezintă un fenomen care persisită datorită actiunii conjugate, 
predispozante, favorizante şi declansatoare de natură: 

- Economico-financiară- lipsa sau nivelul scăzut al veniturilor constante in cadrul 
familiilor cu multi copii 

- Psiho-pedagogică: lipsa motivaţiei pentru învăţare, lipsa stimulării, incurajării şi 
sustinerii de către adulţi, carente in educaţia formală şi informală a elevului, in 
mediul familial şi/sau şcolar, controlul inadecvat din partea familiei asupra 
copilului, depăşirea vârstei specifice nivelului de clasă şi inadaptarea la grupul 
şcolar 

- Alte cauze 
Nivel de invatamânt % abandon/risc 

Primar  0 
Gimnaziu  0,03 

Profesional  0.03 
 

 

Norme didactice 35.74 
Norme didactic 
auxiliar 

2 

Norme nedidactic 6,5 
Total norme 43,74 



b) Rezultate la examenele naţionale 
EVALUAREA NAŢIONALĂ 
In anul şcolar trecut au fost inscrisi la nivelul unităţilor noastre 25 de elevi in prima 
sesiune in cele 2 scoli. 
Rezultatele evaluării 

 
 
Activitatea de perfectionare a cadrelor didactice 
In anul şcolar incheiat am avut 7 cadre didactice inscrise la obtinerea gradelor, in 
diferite etape. 
-gradul II –IC1 (1- Perdun Stefan) 
-gradul II- IC2 (2- Sandu Iulian, Filote Maria,) 
-gradul II specială-3( Olaru Mihaela, Ostaficiuc Lenuta, Ciobanu Simona) 
- gradul I IC1 ( 1- Hrscu Gabriela) 
Alte activităţi de perfectionare organizate la nivel de unitate: 

- Participarea la cercurile pe discipline ale cadrelor didactice 
- Cursuri de formare prin intermediul proiectelor Erasmus, 2 fluxuri de cate 6 cadre 

didactice. 
 
 Analiza SWOT 
Analiza SWOT de identificare a nevoilor, s-a realizat pentru mediul intern  si pentru 
mediul extern, pe cele 5 domenii: management, curriculum, resurse umane, resurse 
materiale, parteneriate cu comunitatea. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Management 
● viziunea și misiunea școlii sunt clar 
definite și promovate, valorile și normele 
de conduită sunt ințelese și aplicate in 
activitățile zilnice, personalul didactic  
calificat și dedicat țelurilor școlii; 
● management flexibil, deschis inovației și 
comunicării; 
● managementul este angajat și implicat 
in: dezvoltarea infrastructurii școlii; 
procesul de autoevaluare și de  
monitorizare a acțiunilor din planul de 
imbunătățire și planurile operaționale; 
elaborarea strategiei pentru dezvoltarea 
instituțională;  
Curriculum 

Management 
● realizarea unui număr mic de 
interasistențe; 
 Curriculum 
● implicarea incă redusă a unor 
cadre didactice in utilizarea tehnologiei 
informaționale și de comunicare, in 
promovarea inter-și 
transdisciplinarității; 
• oferta CDŞ a şcolii nu cuprinde si 

programe care să încurajeze tradiţiile 
locale, specificul comunităţii 

 Resurse umane 

 valorificarea insuficientă a datelor 
obţinute în urma monitorizării şi 
controlului activităţii didactice; 

An şcolar 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Lb.romana 96.5% 86,6% 100% 93% 96%     ↑ 
matematica 71.5% 80% 72% 36% 48%     ↑ 
total 84% 83,3% 86% 76% 80%     ↑ 



● realizarea legăturii dintre predare – 
invățare – evaluare la toate programele de 
invățare, a cerințelor privind utilizarea 
rezultatelor evaluărilor pentru stabilirea 
măsurilor remediale / de dezvoltare,  
● calitatea actului educațional și  
realizarea invățării centrată pe elev, pusă 
in evidență prin asistențe. 
• curriculum la decizia şcolii care ţine cont  

de dorinţele eleviilor şi baza materială  
• Surse informaţionale bogate : manuale 

, auxiliare didactice,  bibliotecă, 
internet; 

 Resurse umane 

• Personal didactic stabil ( 60% titular, 73 
% cu domiciliul in localitatea unde se 
află scoala). 

• Personal didactic auxiliar bine pregatit 
la toate compartimentele; 

• Scaderea  populaţiei şcolare incepand cu   
2015. 
Resurse materiale 

• Şcoala deţine autorizaţie de 
funcţionare; 

• Conectarea la Internet si la televiziune 
prin cablu; 

• Menţinerea stării de funcţionare prin 
activităţi de întreţinere şi reparaţii 
periodice având in vedere condiţiile de 
mediu rural. 

Parteneriate cu comunitatea 

• Colaborarea cu Primaria,  parteneriat 
cu Politia locala,  biserica in realizarea 
de activităţi extracurriculare  

• Relaţii de parteneriat cu Consiliul 
Reprezentativ al Părinţilor; 

• Parteneriat cu agentul economic 
pentru pregătirea in calificarea de 
bază. 

• lipsa persoanelor resursă de la 
agentii  economici. 

• participarea incă redusă a cadrelor 
didactice la schimburi de experienţă ; 
● neutilizarea strategiilor didactice 
moderne centrate pe elev de catre  
toate cadrelor didactice;  

● nivel scăzut al pregătirii inițiale a 
elevilor; 
● număr ridicat de elevi proveniți 
din familii cu venituri mici. 
● lipsa la unii elevi a motivaţiei  
pentru continuarea studiilor si  
abandonul scolar; 
 Resursa materială 

● lipsa unei săli des sport sau  a unei săli 
de festivităţi.  
● lipsa manualelor la unele module 
de specialitate , 
• implicarea insuficientă a unor 

cadre didactice in bunul mers al școlii; 
Parteneriate 
● interesul incă scăzut al angajatorilor 
de a investi mai mult in formarea 
profesională a elevilor si  pentru 
modernizarea bazei didactico-materiale 
a scolii privind formarea profesională a 
elevilor; 
● lipsa de interes a unor părinți in 
urmărirea programului elevilor și a 
pregătirii acestora; 
• inconsecvenţă in promovarea şcolii 

în comunitate; 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 Management 
● atentia comunităţii locale si judeţene 
faţă de nevoile scolii; 
● descentralizarea prin aplicarea 

Management 
● finanţarea de la bugetul public, care 
nu ţine cont de specificul unităţilor de 
invăţămant; 



prevederilor LEN; 
● susţinerea politicii şcolii de către  
autorităţile locale; 
 
Curriculum şi resursa umană 
● varietatea cursurilor de formare și 
perfecționare a cadrelor didactice 
organizate de CCD, U.A.I Cuza Iasi și alte 
instituții de formare și abilitare 
curriculară. 
 
 Resursa materială 

● posibilitatea de accesare a fondurilor 
europene; 
  
 
Parteneriate 
● posibilitatea realizării unor parteneriate 
cu instituţii sau cu scoli de profil din alte 
județe sau UE. 
 

Curriculum 

• Nu toţi elevii au posibilitatea să-
ţi procure auxiliare şcolare; 

• Existenţa unor necorelaţii între 
programele şcolare de la 
învăţământul primar cu cele de 
la învăţământul gimnazial; 

Resursa umana 
● scăderea efectivelor scolare si 
imbătranirea populaţiei; 
• Discipline de specialitate( 
pregătire practica) cu profesori 
necalificaţi, sau calificati in alt 
domeniu; 

● scăderea numărului de  absolvenți ai 
clasei a VIII-a  în următorii ani; 
● lipsa modelelor reale de urmat, a 
motivației pentru continuarea studiilor; 
 Resursa materiala 

• Lipsa finanţărilor pentru investiţii 
din cauza veniturilor modeste de la 
bugetul local. 

 Parteneriate 
● menţinerea unui interes scăzut din 
partea familiei pentru educaţie; 
● lipsa prevederilor legale explicite 
pentru agenţii economici implicaţi in 
procesul de pregătire practică a elevilor; 

 
Analiza PEST(E) 
 POLITICUL 

 Politica educaţională a şcolii se referă la : 
 • Formarea cadrelor didactice in raport cu noile cerinte ale reformei ; 
 • Promovarea manualelor alternative, a standardelor curriculare de 

performantă si criterii de evaluare ; 
 • Integrarea copiilor cu nevoi speciale, elaborarea programelor 

personalizate şi a criteriilor de evaluare adaptate ; 
 • Crearea unor relaţii optime şcoala- familie prin consiliere, activităţi 

educative comune; 
 • Mediatizarea rezultatelor şcolare obţinute de elevi si prezentarea ofertei 

educaţionale a scolii; 
 • Colaborarea cu autoritaţile locale pentru evitarea pierderilor școlare; 

ECONOMICUL 



 • Finanţarea pe elev asigură condiţii optime pentru buna funcţionare  a 
şcolii, dar permite   doar cheltuielile materiale şi plata serviciilor şi utilităţilor. 
 • Investiţiile sunt asigurate in continuare de către Consiliul Local si au fost 

constante in ultimii 2 ani. 
 • Sursele extrabugetare provin doar din venitul de pe lotul şcolar care 

ajunge la  4500-5000 lei anual. Sumele sunt in mare parte folosite pentru reparatii 
sau achizitii de mobilier  școlar. 
 • Parinţii contribuie în măsura posibilitaţilor la  finanţarea activităţilor 

extrascolare( transport). 
 
 SOCIALUL 

 •  Majoritatea elevilor provin din familii tinere cu venituri modeste 
provenite din agricultura ceea ce nu am putut impune existenţa obligatorie până 
acum a unei uniforme. 
 • Parintii isi doresc continuarea studiilor pentru copii lor dar sunt 

restrictionaţi de lipsa banilor datorită costurilor de cazare la caminele pentru 
elevi si imposibilitatea navetei. 
 • Acord de parteneriat pentru educatie scoala - familie 
 • Implicarea părinţilor in consiliul de administraţie prin reprezentantii 

Comitetului de părinţi, 
 • 2 reprezentanţi ai Consiliului Local in Consiliul de administraţie al şcolii. 

TEHNOLOGICUL 

 • Există o retea cu 20 de calculatoare cu acces la internet, in ambele școli.  
 • Posibilitatea accesului la resurse de pe internet si utilizarea lor la lectie. 
 • Posibilitatea utilizării laboratorului de informatică la lectii. 
 • Exista in scoala  in cadrul CDI televizor, retroproiector,  combina 

CD_VHS, radiocasetofon, multifunctional ; 
 • Insuficienta dotare a laboratoarelor de ştiinţe. 
 • Volumul mare de informatie  poate fi o barieră in optimizarea procesului 

de   formarea competenţelor . 
 • Existenta la  dispozitia profesorilor posibilitatea de a multiplica fișe de 

lucru, materiale auxiliare necesare la clasa, lucrari scrise ale elevilor, teste 
individuale si de grup pentru lucru diferentiat prin asigurarea unui 
multifunctional la dispozitia lor in cancelarie. 

 
ECOLOGICUL 

Şcoala prin educaţia pe care o promovează pune in atenţia tuturor celor implicaţi 
necesitatea ocrotirii naturii acum mai mult ca oricând. Prin actiunile de protejare a 
mediului inconjurător şcolii,  elevii cunosc : 



 • să desfăşoare activităţi de ingrijire a spaţiilor verzi, a gradinii şcolii  
 • insuşirea modalitaţilor de plantare şi înmulţire a florilor prin activităţile 

practice de la cl.IX si X ; 
 • executarea de obiecte artizanale din materiale refolosibile ; 
 • depozitarea resturilor menajere numai in locurile amenajate( cosuri de 

gunoi) ; 
 • profesori si elevi participă in fiecare an la ziua de curăţenie generală şi alte 

activităţi ecologice 
Elevii  invaţă să respecte natura şi sunt puşi in situaţia de a inţelege ca omul prin 
activităţile sale crează dezechilibre ecologice. 

Pentru evaluarea clară a mediului extern s-a avut în vedere colectarea şi 
analizarea datelor mediului economic, socio-profesional şi geografic, precum şi 
implicaţiile pe care rezultatele analizelor le au în dezvoltarea şcolii. Analiza 
informatiilor economice, demografice si cele privind educaţia a avut in vedere politicile 
si priorităţile de la nivel regional si local (PRAI si PLAI), din perspectiva implicaţiilor 
lor în proiectarea acţiunilor şcolii. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Direcțiile de acțiune 2019-2020 
 

I. Asigurarea şi promovarea calității serviciilor educaționale   
 

1. Monitorizarea procesului de predare-învăţare din perspectiva noului curriculum în vederea alfabetizarii stiintifice, a dezvoltarii 
gandirii critice si a centrarii  activităţilor pe elevi şi nevoile lor educaţionale  

2. Asigurarea calitatii procesului didactic( predare-invățare-evaluare) din perspectiva educației pe tot  parcursul vietii și prin 
raportarea la politicile educationale și europene. 

3. Monitorizarea implementării noilor programe şcolare și a noilor manuale la invațământ preșcolar, clasa a VI și clasa a VII. 
4. Adaptarea ofertei educaţionale la specificul unităţii de învăţământ şi la nevoile educaţionale ale elevilor/copiilor/ comunităţii 

locale, prin promovarea Curriculum-ului la decizia şcolii/ în dezvoltare locală 
5. Dezvoltarea capacităţii unităţii de învăţământ de monitorizare şi evaluare a calităţii serviciilor educaţionale oferite și de 

planificare strategică (prin Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, S.I.I.I.R., Registrul Matricol Unic). 
 

II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 
1. Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară din comună la educație, eliminarea oricăror forme 

de discriminare și segregare. 
2. Realizarea de activități pentru reducerea riscului  major de abandon şcolar  in invățământul gimnazial si profesional  prin 

implementarea de programe educaționale in contextul educatiei incluzive. 
III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 

1. Susținerea elevilor capabili de performantă si pregătirea lor pentru participarea la concursuri si olimpiade 
2. Asigurarea condițiilor optime pentru organizarea competițiilor școlare cu respectarea regulamentelor specifice și a noului 

curriculum. 
IV. Dezvoltarea autonomiei unităţii de învăţământ prin  responsabilizarea și intărirea rolului 

managementului școlii  
1. Dezvoltarea  şcolii şi a  ofertei educaţionale corelate cu specificul comunităţilor locale/regionale şi cu      piaţa muncii, 
în   general  
   2. Aplicarea legislaţiei în vigoare pentru implementarea de strategii manageriale adecvate 
  3.Gestionarea eficientă şi responsabilă a resurselor financiare asigurate de autorităţile locale 

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ 
 



1. Evaluarea, consilierea și monitorizarea cadrelor didactice pentru aplicarea noilor programe școlare și sporirea calității 
educației; 

2.  Creşterea calităţii procesului de formare continuă prin activităţile metodico – ştiinţifice desfăşurate la nivel local, 
participarea la activități de formare la nivel judetean, regional și european; 

3. Colaborarea cu  C.C.D. în formarea continuă,   în acord cu nevoile profesionale ale cadrelor didactice din unitate. 
4. Implicarea in proiecte europene in vederea participării cadrelor didactice la formare de nivel European prin 

Programul Erasmus + 
VI. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară pentru elevi 

1.Armonizarea intereselor legate de dezvoltarea personală a individului cu cele ale comunităţii imediate, locale şi            
regionale şi cu solicitările societăţii actuale 
2. Dezvoltarea unor strategii educaţionale specifice în vederea diminuării situaţiilor de violenţă în şcoli, diminuării 
abandonului școlar in special la invățământul profesional; 
3. Crearea unor oportunități pentru educație complexă , permanentă in spiritul competențelor cheie al dezvoltării antreprenoriatului, 
voluntariatului intr-o societate complexă, dinamică; 
4.Realizarea de parteneriate cu alte unităţi şcolare prin intermediul platformei etwining.net  sau a proiectelor Erasmus+. 
 
 

VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor 
1.Formarea şi dezvoltarea atitudinii de responsabilizare socio-culturală pozitivă a tuturor actorilor educaţionali faţă de 
educaţia permanentă, personală şi profesională (implicarea comunităţii locale) 
2. Accentuarea rolului activ al şcolii ca centru de informare în domeniul educaţiei şi de formare a adulţilor/ partenerilor  
educaţionali. 
 
VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european 

 
1.Implicarea cadrelor didactice in obtinerea de noi proiecte   de tip Erasmus + la nivelul unităţii şcolare in vederea creării 
oportunităților pentru elevi si profesori de cunoaștere a invățământului european; 

 
 
 
 



 
           PLAN OPERAŢIONAL 2019-2020 

I. Asigurarea şi promovarea unor servicii educaţionale de calitate  
 

Obiective  Masuri si acţiuni Responsabil  Termen  Parteneri  Surse de 
finantare 

Indicatori  
performanta 

 
 
 
 
1. Monitorizarea procesului 
de predare-învăţare din 
perspectiva noului 
curriculum în vederea 
dezvoltării competenţelor-
cheie şi a centrării 
activităţilor pe elevi şi 
nevoile lor educaţionale  

 
Asigurarea aplicării curriculumului 
naţional, în conformitate cu planurile 
cadru şi cu programele şcolare în 
vigoare, cu prioritate pentru clasa a V. 
 

Director  
Resp 
comisie 
metodică 

permanent ISJ, CCD 
ARACIP 

 Parcurgerea 
integrala a 
materiei la toate 
disciplinele 
 

Diversificarea  ofertei curriculare la 
decizia şcolii, în concordanţă cu 
interesele şi nevoile de educaţie ale 
elevilor, cu resursele de care dispune 
şcoala şi cu tendinţele actuale din 
societate  
 

Director  
Resp 
comisie 
metodică 

Conform 
graficului 
MEN 

Comunitate
a locala 

Consiliul 
Local 

Calitatea 
programelor 
Aplicarea de 
chestionare de 
impact elevilor si 
parintilor 

Eficientizarea procesului instructiv - 
educativ, urmare a evaluărilor 
realizate prin inspectii curente sau 
asistente la ore. 

Director, permanent ISJ prin prof 
metodisti 

 Cresterea cu 2 % 
a proc de prom a 
ex. nationale, 
diminuare cu 10 
% a elevilor cu 
esec scolar  

 

 

2.Gestionarea în condiţii 
optime a examenelor 
naţionale (clasele a VIII-a) 

Asigurarea permanentă a unei 
comunicări eficiente între 
profesori – elevi şi părinţi, 
urmărindu-se motivarea elevilor 
pentru propria dezvoltare şi 
progres şcolar. 

Director  
Resp 
comisie 
metodica 

Permanent    Numărul 
ședințelor cu 
părinții 
Existenta 
contractelor de 
parteneriat 
scoala-familie 



şi a evaluărilor naţionale 
periodice (II, IV, VI). 
  
 

Organizarea in conditii optime a 
evaluarilor periodice  la nivel de 
clasa II, IV si VI. Prelucrarea 
metodologiilor privind 
desfățurarea acestor evaluări la 
clasele II,IV si VI 

Director, 
profesori, 
invățători 

Conform 
graficului 
MECS 

ISJ MEN  Crestera proc de 
promovare al 
elevilor 

Cunoaşterea şi aplicarea 
prevederilor metodologiilor şi 
calendarelor de desfăşurare a 
examenelor naţionale. 

Director  Conform 
graficului 
M.E.CS 

Părinţii   Modalităţi de 
informare 

Organizarea simulărilor pentru 
examenele naţionale conform 
graficelor ISJ 

Director Semestrial, 
conform 
graficelor 

ISJ, MEN Buget 
local 

Rezultate ale 
elevilor 
Progresul elevilor 

Desfasurarea  în condiţii optime 
a examenelor naţionale de la cl 
VIII conform metodologiilor 
 

Director  Conform 
graficului 
MEN 

ISJ MEN Cresterea cu 2% a 
procentului de 
promovare 

Monitorizarea inserției 
absolventilor de clasa a VIII si XI 
inv profesional 

Director, 
prof diriginți 

iulie-august 
2019 

parinti  Cuprinderea 
integrala a abs. de 
cl VIII si cresterea 
cu 5 % a abs de 
inv prof in 
continuarea 
studiilor 

 
3.Monitorizarea 
implementării noilor 
programe şcolare la toate 
nivelurile   și disciplinele 
precum si a noilor manuale. 
 

Asigurarea condițiilor pentru 
implementarea noului curriculum la 
clasa a V, VI si VII. 

Director  
Cadre 
didactice 

permanent ISJ, CCD 
 

MEN Asigurarea 
tuturor 
manualelor 
elevilor 

Crearea unor oportunităţi de 
dezvoltare profesională pe 
problematica didacticii 
disciplinelor predate în 

Cadre 
didactice 

Permanent 
in cadrul 
activ 
metodice 

ISJ; instituti 
de formare 

Buget 
local 

Calitatea 
activitatilor 
Nr cadre formate 



învăţământul primar și 
gimnazial 

4. Adaptarea ofertei 
educaționale la specificul 
unității școlare si la 
nevoile comunității locale 
prin promovarea 
Curriculumului in 
dezvoltare locală; 

Realizarea Curriculumului in 
dezvoltare locala in colaborare 
cu agentul ecomomic si resursele 
existente la nivel local. 

Responsabil 
discipline 
tehnice 

Conform 
calendar 
MEN 

Agent 
economic, 
părinți, elevi 

 Existenta CDL 
conform planului 
cadru 
Existenta doc. la 
comisia de 
curriculum, 
existenta CDS, 
PV ale sedintelor 
cu părintii 

5. Dezvoltarea 
capacităţii unităţilor de 
învăţământ de 
monitorizare şi evaluare 
a calităţii serviciilor 
educaţionale oferite și de 
planificare strategică 
(prin Comisia de 
Evaluare și Asigurare a 
Calității, S.I.I.I.R., 
Registrul Matricol Unic). 

Dezvoltarea unei culturi la 
calități la nivelul unității de 
invățământ 

Director, permanent ISJ  Functionarea 
corecta a comisiei 
CEAC 
Existenta RAEI 

Functionarea Comisiei CEAC 
conform legislatiei ARACIP 
Intocmirea RAEI si completarea 
periodica 

Resp CEAC 
director 

Permanent, 
conf 
termenelor 

ISJ, ARACIP  Completarea 
RAEI 
Incarcarea datelor 
solicitate si 
reactualizarea lor 

Managementul, dezvoltarea si 
monitorizarea completarii SIIIR 

director permanent ISJ  Completarea 
corecta a datelor  

 II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 

Obiective Masuri si acţiuni Responsabil Termen Parteneri Sursa de 
finantare 

Indicatori 
performanta 

1 Asigurarea accesului 
tuturor copiilor de vârstă 
preşcolară şi şcolară din   
localitate la educaţie;  

Asigurarea accesului în 
învăţământul preşcolar a unui 
număr cât mai mare de copii cu 
vârste intre 3 si 6 ani. 

Educatoare  Conform 
graficului 
MEN 

 Consiliul 
Local 

Cuprinderea 
tuturor copiilor in 
invăţământul 
preşcolar 



 
 
 
 
 
2.Realizarea de activități 
pentru reducerea riscului  
major de abandon şcolar  
in invățământul gimnazial 
si profesional  prin 
implementarea de 
programe educaționale şi 
de formare a cadrelor 
didactice. 
 

Constituirea    comisiei la 
nivelul unitatii  

Director, 
cadre 
didactice 

permanent Asistent 
social 

 Baza de date 
privind frecventa 
Implicarea si 
consilierea 
parintilor 
Reducerea 
numarului de 
absente 

Valorizarea competentelor 
dobandite de profesorii ce vor 
participa la activitatile de 
formare destinate reducerii 
esecului si abandonului scolar 

Comisia de 
combaterea 
abandonului 
scolar 

permanent Primăria 
Politia 
CJRAE 

 Proiecte 
extrascol
are 

Baza de date 
privind frecvenţa 
elevilor pe cicluri 
de învăţământ, nr 
de activitati realiz 

Eliminarea oricaror forme de 
segregare pe criterii entice, 
dizabilitati, conditii socio-
economice, performanta scolara 

Comisia de 
prevenire a 
segregarii 
scolare 

permanent CJRAE, 
Asistentul 
social din 
cadrul 
primariei, 
dirigintii/in
vatatorii 

Activitati 
de 
incluziun
e  

 
Reducerea nr de 
sesizari privind 
segregarea 

Continuarea programelor de 
educatie parentala 

Director 
Educator 
parental 

Nov-dec 
2019 

primaria Finantare 
complem
entara 

Nr de parinti 
participant 
Activitati 
realizate 
Elevi participanti 

3. Reorganizarea 
învățământului profesional 
și tehnic,găsirea de noi 
parteneri de practică 

Actualizare PAS prin raportarea 
la PLAI si PRAI 

Director, resp 
CEAC 

Dec 2019 ISJ, CLDIPT  Editare PAS 

 III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 

Obiective Masuri si acţiuni responsabil termen parteneri Sursa de Indicatori  



finantare performanta 

 1.Încurajarea şi 
susţinerea elevilor cu 
rezultate deosebite la 
învăţătură pentru 
participarea la concursuri 
la nivel judeţean. 

Implicarea cadrelor didactice in 
pregătirea elevilor si 
participarea lor la concursuri 
judeţene 

Director, 
Consilier 
educative 
Cadre 
didactice 
discipline 

Conform 
graficelor 
ISJ 

 Parinti, 
primaria 

Cresterea nr de 
elevi 
participanți 

IV.  Dezvoltarea autonomiei unităţii de învăţământ prin  responsabilizarea și intărirea rolului managementului 
școlii  
Obiective  Masuri  responsabil termen parteneri Sursa de 

finantare 
Indicatori  
performanta 

1. Dezvoltarea şcolii şi a 
unor oferte educaţionale 
corelate cu specificul 
comunităţii 
locale/regionale şi cu            
piaţa muncii, în   general  

Gasirea de noi parteneri de 
practica din perspectiva 
dezvoltarii invatamantului 
profesional dual 

Director  permanent Autorităţi 
locale, 
comunitatea 
locala 
Agenti 
economici 

Buget local Nr de elevi 
integrati pe 
piata muncii 
locale 

2. Aplicarea legislației cu 
privire la implementarea 
descentralizării 

1.Implicarea membrilor 
Consiliului Local din CA la 
rezolvarea problemelor din 
scoala in vederea 
responsabilizarii si intelegerii 
problematicii diverse a scolii 

 
 
Director, 
membri CA 
 

 
 
permanent 

  
 
Autoritati 
locale, 
primaria 

 
 
Funcționarea 
eficientă a CA 

3.Gestionarea eficientă şi 
responsabilă a resurselor 
financiare asigurate de 
autorităţile locale 

Decontarea navetei cadrelor 
didactice din bugetul alocat de 
Consiliul Local, asigurarea de 
resurse financiare pentru 
investitii 

Contabil  permanent  Consiliul 
Local 

Plata integrală a 
navetei cadrelor 
didactice, 
reparatii si 
investitii. 

 V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ 
Obiective  Masuri si actiuni  Responsabil  Termen  Parteneri Sursa de 

finantare 
Indicatori  
performanta 

1. Evaluarea şi Identificarea nevoilor de formare a Responsabil permanent ISJ, CCD  Cresterea cu 



consilierea cadrelor 
didactice prin asistente 
la ore; 

personalului didactic din unitate formare 10% a nr de 
cadre formate 
anual 

2. Creşterea calităţii 
procesului de formare 
continuă prin activităţile 
metodico – ştiinţifice 
desfăşurate la nivel 
local/judeţean;  

Participarea cadrelor didactice la 
activităţile de formare de la nivel 
local, județean și european din 
perspectiva  proiectelor Erasmus  

Responsabil 
formare 

Conf. 
graficelor 
cercurilor 
metodice 

Școli 
organizatoa
re 

Buget 
proiect 

30 % cadre 
participante 
la activităţi 
de formare 

3. Colaborarea  unităţii 
şcolare cu I.S.J. – C.C.D. 
, ca principal ofertant, în 
concordanţă cu nevoile 
profesionale ale cadrelor 
didactice. 

Identificarea celor mai bune 
programe de formare din oferta 
CCD si organizarea la nivelul 
unităţii şcolare a unui curs de 
formare cu credite; 

Responsabil 
formare 

Conf 
graficului 
CCD 

Consiliul 
local 

Buget 
formare 

50% de cadre 
participante 
la cursuri de 
formare 

Incurajarea înscrierii la grade 
didactice  in vederea avansarii in 
cariera  

Responsabil 
formare 

Conform 
graficului 
ISJ 

ISJ, 
universitati 

Buget 
propriu 

Nr cadre 
inscrise 

 VI. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară pentru elevi 
Obiective Masuri si actiuni    Responsabil Termen Parteneri Sursa de 

finantare 
Indicatori  
performanta 

1.Armonizarea 
intereselor legate de 
dezvoltarea personală a 
individului cu cele ale 
comunităţii imediate, 
locale şi regionale şi cu 
solicitările societăţii 
actuale 

Susţinerea activităţii Consiliului 
Elevilor din şcoala şi implicarea in 
proiecte iniţiate de ei; 

Responsabil 
CE 
Consilier 
educativ 

permanent părinţii Buget local 3 activităţi 
organizate la 
initiativa 
elevilor 

 
 
2. Crearea unor 
oportunităţi pentru 

Derularea unor acţiuni în vederea 
conştientizării cauzelor şi a 
identificării mijloacelor de 
prevenire a fenomenelor de 

Responsabil 
CE 
Consilier 
educativ 

permanent Politia 
Biserica 
Asistent 
social 

 Reducerea cu 
10% a 
numarul de 
fenomene de 



educaţia complexă, 
permanentă, în spiritul 
competenţelor cheie, al 
dezvoltării civismului, 
voluntariatului, 
muticulturalismului, 
într-o societate 
complexă, dinamică 

violenţă; violentă si a 
notelor 
scăzute la 
purtare 

Realizării unor programe 
diversificate de activităţi în cadrul 
săptămânii „Școala altfel” 

 
Consilier 
educativ 
diriginti 

 Nov 2019-
martie 
2020 

Părintii 
Biserica 
Consiliul 
local 
Politia 

  Implicarea in 
activităţi la 
nivel 
judetean( 
concursuri,) 

Incurajarea unui comportament 
responsabil fata de mediu prin colectarea 
selectivă a deseurilor reciclabile. 
Infiintarea ”Patrulei de reciclare” 

 

Consilier 
educativ 

Anul 
scolar 
2019-2020 

Primaria 
Asociatia 
ROREC 

Asociatia 
ROREC 

1000 kg 
reciclate 

3.Realizarea de 
parteneriate cu alte 
unităţi şcolare prin 
intermediul platformei 
etwining.net   

Realizarea de legături cu alte școli in 
vederea colaborării prin proiecte 
educationale 

 
Consilierul 
educativ 
Educatorul 
parental 

 
 
permanent 

Comitetul 
de parinti 
 

 
 

Derularea a 2 
proiecte 
anual 

 VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor 
Obiective Masuri si actiuni Responsabil Termen Parteneri Sursa de 

finantare 
Indicatori 

1.Formarea şi 
dezvoltarea atitudinii de 
responsabilizare socio-
culturală pozitivă a 
tuturor actorilor 
educaţionali faţă de 
educaţia permanentă, 
personală şi 
profesională (implicarea 
comunităţii locale, 

Organizarea unor întâlniri 
periodice cu părinţii, folosirea 
părintilor din cadrul proiectului 
”Impreună pentru copii” ca 
persoane resursă. 

Reponsabil 
activitate cu 
părinţii 
Consilier educ 
Educator 
parental 

2 întâlniri 
/semestru 

Comitetul 
de parinti 
Consiliul 
local 

Buget 
proiect 

Cresterea 
numărului de 
părinti 
participanti 
la intâlniri 

Prezentarea de exemple de 
abordare pozitivă a copilului in 
vederea imbunătățiri rezultatelor 
școlare și o mai bună integrare.. 

Consilier 
educativ 
Educator 
parental 

1 intâlnire 
/semestru 

Comitetul 
de parinti 

 Cresterea 
rolului 
parintilor in 
viata scolii. 



parintilor) 
 

Red nr. de 
copii care 
abandonează 
scoala 
timpuriu. 

2. Accentuarea rolului 
activ al şcolii ca centru 
de informare în 
domeniul educaţiei şi de 
formare a adulţilor/ 
partenerilor  
educaţionali. 

Campanii  de informare a 
părinţilor cu privire la importanţa 
educaţiei 

Director, 
Consilier 
educativ 

1intalnire/
semestru 

Comitetul 
de parinti 

Buget 
propriu 

Nr de parinti 
participanti 

3. Monitorizarea inserției  
absolventilor 

Aplicarea de chestionare tuturor 
absolventilor conform procedurii 
CEAC 

Secretar, 
Diriginte  
 

Iulie 2020   Nr de 
chestionare 
inregistrate 

VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european 

Obiective Masuri si actiuni responsabil termen parteneri Surse de 
finantare 

Indicator de 
performanta 

Obtinerea unor noi 
finantari in cadrul  
proiectelor Erasmus + 

Urmarirea atingerii obiectivelor 
propuse si a indicatorilor de calitate 
propusi 

 

Coordonator  Conform 
graficului 
ANPCDE
FP 

ISJ,  
A.N.P.C.D.E.
F.P.  
 

Buget 
proiect 

100 % realizat 

 
Intocmit, 
Director, 

  Lenuta Deleanu 


