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1. Argumentare 

a. P.D.I 2019-2023 vs. P.D.I. 2015-2019 
 

Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada  2019-2023 s-a realizat plecând de la 

o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de 

învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern. 

Punctele comune - misiune, viziune, valori, cultura organizationala - reflecta continuitatea 

in politica educationala a echipei manageriale si a cadrelor didactice, continuitate 

justificata atat prin rezultatele academice si socio-comportamentale ale elevilor cat si prin 

implinirea asteptarilor exprimate de parinţi si comunitatea locala. 

Noul Plan de Dezvoltare Instituţionala porneste de la o diagnoza amplă, care reflectă 

dezvoltarea rapida a instituţiei noastre, precum si noi necesitaţi si perspective.  

Astfel: 

1.   cultura organizaţionala inregistrează un grad sporit de stabilitate, coerenţă şi 

operativitate, datorita abordarii suple, pe criterii bine definite, a problemelor, precum şi 

raportarii continue a procesului decizional la dinamica vieţii organizaţiei; 

2.   a fost simplificat parcursului decizional, atat la nivelul deciziilor administrative, cat si 

la cel al deciziilor academice; 

3.   unele amenintari sau puncte slabe au disparut sau şi-au diminuat din importanţă şi au 

aparut altele noi,toate acestea fiind luate in calcul la elaborarea actualului Plan de 

Dezvoltare Instituţională.  

4.   rezultatele obtinute de absolventii de clasa a VIll-a la Evaluarea Naţională-2019 

confirma justeţea deciziilor curriculare si a standardelor academice si pe discipline 

adoptate si justifică continuarea aceleasi politici in anii urmatori; 

5.   s-a inregistrat o consolidare constantă a reputaţiei si calităţii educaţiei si datorită ofertei 

educaţionale oferite beneficiarilor; 

6.   în privinţa extinderii spaţiului destinat activitatii de invatamant, s-a concretizat 

proiectul de extindere cu o noua cladire cu fonduri Consiliul Local Buftea, in anul 2019 

avand un numar de 2 clase și grupuri sanitare modulare . 

7.   s-au obţinut fonduri din diverse surse de finanţare –consiliu local,Asociația de părinți a 

școlii nr.2 Buftea-pentru continuarea dotarilor necesare; 

 

In stabilirea noilor ţinte strategice s-a pornit de la analiza cantitativă si calitativă a 

şcolii, precum şi de la factorii care asigură indeplinirea acestora, acestea fiind: 

 

T. 1. Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul 

educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei realizată prin perfecţionarea şi formarea 

continuă a cadrelor didactice dezvoltarea competenţelor privind utilizarea tehnologiilor 

moderne de învățare si comunicare pentru activitatea fată în față cât și online.. 

 

Ţinta strategică.2. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare 

desfăşurării unui învăţământ de calitate; 

T.3. Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi 

educative,atăt activitatea fată în față cât și online, care să contribuie la promovarea 

practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în 

şcoală a calităţii de cetăţean; 
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T.4. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul 

eficientizării activităţilor desfășurate atât fată în față cât și online şi al adecvării la nevoile 

exprimate de beneficiari și optimizarea  relaţiei  şcoală–comunitate,promovarea imaginii  

şcolii  şi  îmbunătățire  relației  școala părinți în cadrul procesului de dezvoltare a 

instituţiei 

Urmare a modificarilor aduse in formularea ţintelor strategice, au fost regăndite 

modalitaţile de realizare, indicatorii de realizare, precum si avantajele si riscurile 

prezentului Plan de Dezvoltare Instituţională. 

 

b. Perioada de viata a PDI 

Perioada de dezvoltare a instituţiei cuprinsă in actualul Plan de Dezvoltare 
Instituţională a fost stabilită la patru ani din urmatoarele considerente: 
-ţintele strategice au fost astfel formulate încât să ofere, pe de o parte, un cadru larg și 
flexibil răspunsurilor organizaţiei noastre la schimbările de ordin legislativ şi la 
modificările de politică educaţională solicitate de beneficiarii noștri (elevi, părinţi, 
comunitatea locala) și, pe de altă parte, să permită concretizarea misiunii asumate ; 
-este o perioada suficient de lungă pentru a asigura stabilitate şi continuitate în realizarea 

ţintelor strategice; 

-schimbările care pot aparea în evoluţia unei organizaţii vii, cum este instituţia noastră, pot 

fi preluate și reflectate în Planul operaţional anual, care implementează concret PDI-ul; 

-perioada mai lungă de patru ani ar presupune aplicarea frecventă a procedurii de revizuire 

a PDI, ceea ce ar conduce la un nou PDI; o perioadă mai scurtă nu ar fi suficientă pentru 

realizarea anumitor ţinte strategice. 

În consecinţă, perioada de derulare a prezentului Plan de Dezvoltare Instituţională 

va permite: 

1. derularea acţiunilor ce conduc la realizarea ţintelor strategice intr-un ciclu firesc: 

proiectare , identificarea resurselor (umane, financiare) , realizare și monitorizare 

secvenţială, evaluare; 

2. derularea unor activităţi de promovare care să asigure atragerea beneficiarilor direcți 

(elevii) într-un număr mai mare, cu o motivaţie și pregătire academică care să răspundă 

viziunii și standardelor noastre; 

3. consolidarea prestigiului, recunoașterii publice (formală și informală) şi a rolului pe care 

Școala gimnaziala nr.2 Buftea îl joacă în viața comunităţii locale și naţionale . 

2. MISIUNE. VIZIUNE. VALORI 
           VIZIUNEA ȘCOLII : 

 

        Şcoala gimnaziala Nr. 2 Buftea îşi propune să devină un model de promovare a 

educaţiei la standarde europene, pornind de la individualitatea fiecărui elev, în scopul unei 

integrări şcolare, profesionale şi sociale optime, oferind comunităţii servicii de înaltă 

calitate privind pregătirea şi educarea pentru viaţă a copiilor şi a adulţilor. 

 
 

Misiune 
 
Asigurarea şanselor egale la educaţie pentru toţi copiii, depistarea, promovarea şi 

modelarea talentelor, precum şi includerea copiilor defavorizaţi în sistemul educaţional.  

Pregătirea elevilor pentru viaţă, prin formarea de capacităţi, deprinderi, competenţe care să 

le permită orientarea socio- profesională viitoare. 
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Crearea şi asigurarea condiţiilor de dezvoltare a unui învăţământ compatibil cu normele 

Uniunii Europene. 

Pregătirea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic al şcolii pentru asigurarea 

unui standard ridicat de profesionalism. 

Întărirea legăturii dintre şcoală, familie, comunitatea locală prin parteneriate, proiecte. 

Pentru îndeplinirea misiunii noastre, obiectivele pe care le urmărim vizează în egală 

măsură cunoștințele, achiziția de aptitudini, clarificarea valorilor și demersul practic. În 

perspectiva școlara, elevul trebuie ajutat să înțeleagă că: 

omul este inseparabil de mediul său și efectele negative ale acțiunilor sale se repercutează 

asupra lui însuși;   respectul față de om este valoarea sociala supremă; 
respectul față de munca și rezultatele obținute prin efort propriu este masura împlinirii 
personale; 
respectul față de valorile culturale ale popoarelor și acceptarea diversității culturale 

conferă noblețe; 

se bucură de capacitatea de a comunica liber;  

descurajarea agresivității și violenței este o obligație; 

respectarea mediului înconjurător a devenit o problemă globală! 

Eficiența educației pe care vrem s-o oferim, alături de cea primită de la părinți, se poate 

aprecia numai prin efectele pe termen lung asupra comportamentului viitorului cetățean, 

ramânând însă în vigoare și obligația de a avea o utilitate imediată.Principalul deziderat de 

la care a pornit echipa managerială a fost acela de a oferi copiilor și elevilor o îngrijire 

ireproșabilă, din toate punctele de vedere. Atenția acordată în egală masură fiecărui copil, 

fără excepție, este fundamental educației și îngrijirii. 

 Educația furnizată elevilor de la gradiniță la gimnaziu țintește către: 

1.    Îngrijirea fizică atentă, monitorizarea progreselor și etapelor de dezvoltare; 

consolidarea dezvoltării fizice armonioase și adoptării unui regim de viață optim sănătății 

și devenirii intelectuale și afective; 

2.    Depistarea și încurajarea aptitudinilor de la cele mai mici vârste și familiarizarea 

elevilor cu mijloace moderne de informare; 

3.    Realizarea permanentă a unor provocări care să dezvolte potențialul academic și social 

al fiecărui copil. 

 Misiunea noastră derivă din nevoile de educație, identificate la nivelul societății de 

astăzi și al comunității în care trăim. Pentru adaptarea la noile solicitări, se impune cu 

necesitate educația continuă și permanentă a individului. Aceasta se realizează prin 

introducerea unor noi modalități și forme de instruire și educare, asigurarea coerenței și 

unității sistemului educațional. Fiecare copil / elev trebuie format în spiritul solidarității cu 

cei din generația sa, al respectului pentru cei care 1-au precedat și cei ce-1 vor urma, al 

încrederii în destinul umanității și al valorilor umane. Programul Școala gimnaziala nr.2 

Buftea își propune să asigure, în egală măsură, dezvoltarea academică, spirituală, socială și 

fizică a preșcolarului și elevului, prin valorificarea potențialului individual, punând în 

centrul atenției nevoia de cunoaștere, capacitatea acestuia de a dobândi deprinderi și 

cunoștințe, de a se automotiva, de a se integra activ în societatea modernă, dintr-o 

perspectivă educațional multiculturală și prin cunoașterea și aprofundarea culturii . În 

clasele de învățamânt preșcolar, primar și gimnazial se vor forma tineri informați, buni 

utilizatori a mai multor limbi străine, cu deosebite calități de comunicare și de exprimare a 

eului propriu. Optăm pentru desfașurarea orelor în conformitate cu curriculum-ul național, 

întrucât dorim ca elevii noștri să fie pregătiți și să se simtă liberi să acceadă către orice 

formă de învățamânt sau nivel de studiu, în școli și universități din Romania și din afara 

ei.Activitatea pe care o organizăm și standardele pe care ni le-am propus pentru elevii 

noștri vor asigura accesul absolvenților în unități liceale de prestigiu din județ și din 

București. 
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Din misiunea pe care ne-am asumat-o rezultă cinci caracteristici fundamentale pe care 

personalitatea elevilor noștri le va dobândi: 

respectul față de sine, față de celălalt și față de mediu; 

participarea activă și responsabilă, prin adaptare rapidă la cerințele societății de mâine; 

comunicare eficientă; 

grija permanentă pentru un regim de viață sănătos; 
fixarea și îndeplinirea standardelor înalte pentru orice obiectiv de învățare. 
 
 
Valorile noastre: 

 

a. Instruirea și educația sunt prioritare 

Instruirea și educația sunt cele mai importante activități ce se desfășoară în cadrul unității 

noastre. Noi credem în combinarea aspirațiilor înalte cu aplicarea riguroasă a învățării 

active, în scopul atingerii celor mai înalte standarde academice, dar și a celor mai înalte 

competențe posibile, necesare societății. Suntem scoala în care elevii sunt pe primul loc, 

de aceea prioritățile și acțiunile noastre sunt concentrate asupra acestora. Ne propunem să 

educăm preșcolarii și elevii în spiritul valorilor morale și sociale, să le dezvoltăm spiritul 

civic, inițiativele în folosul societății, pasiunea pentru frumos, dorința de a fi activi și utili. 

 

b. Educația multiculturală 

Culturile și limbile română, engleză și franceză sunt valorizate în cadrul orelor de curs, în 

activitățile extracurriculare și extrașcolare, în cluburi și în comunicarea informală dintre 

elevi-profesori și părinți.  

 

c. Valorizarea și dezvoltarea individului 

Recunoaștem că fiecare elev este înzestrat cu un set unic de talente și abilități și că sarcina 

noastră este dezvoltarea acestora pentru a desavârși potențialul fiecăruia ca ființă umană. 

Importanța programului extra-curricular demonstrează angajamentul nostru pentru o 

abordare holistică a educației. Suntem conștienți că fiecare elev are un stil preferat de a 

învăța și năzuim să venim în întâmpinarea acestor preferințe individuale. Avem 

convingerea că numai tratarea tuturor preșcolarilor și elevilor în considerarea unicității 

fiecăruia, cu respect și demnitate, poate asigura dezvoltarea acestora în spiritul valorilor pe 

care școala noastră le promovează. 

 

d. Oportunități pentru fiecare. 

Școala gimnaziala nr.2 Buftea își face un deziderat de onoare din a asigura oportunități 

egale pentru fiecare elev și din a valoriza fiecare elev, indiferent de statutul social, 

naționalitatea, mediul cultural sau religios din care provine. 

 

e. Străduința pentru excelență. 

Avem așteptări mari, atat de la cadrele noastre didactice, cat și de la elevii noștri. Valorile 

cărora ne raportăm sunt rigoarea, standardele înalte, munca în echipă, perfecționarea 

continuă și constanța căutării ,,celei mai bune practici", ca organizație în dezvoltare. Sub 

acest aspect, ne mândrim cu rezultatele elevilor noștri, care se disting în fiecare an la 

examenele naționale și în competiții, în acțiuni școlare și extrașcolare, în proiecte naționale  

 

f. Implicarea în viața comunitară. 

Proiecte de caritate: elevii noștri trebuie să aibă un rol activ în viața comunitară din 

Romania și din afara ei. Implicarea în problemele comunităților în care trăiesc are drept 

scop dezvoltarea simțului responsabilității față de soarta celor mai puțin norocoși. Elevii 

noștri vor conștientiza astfel că au puterea de a influența pozitiv viața celorlalți. Avem deja 
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programe în derulare și vom implementa altele noi, de implicare a copiilor în viața și 

problemele comunitare, prin vizite și acțiuni caritabile, activități de voluntariat la casele și 

căminele de copii sau de bătrâni. 

Legăturile academice, sportive și de agrement cu celelalte școli le oferă elevilor noștri nu 

numai ocazia de a se distinge în diversele competiții, dar și posibilitatea de a cultiva 

legături cu colegii lor, venind din medii sociale și culturale diferite. Totodată, acest gen de 

activități îi stimulează pozitiv din punct de vedere competițional, îi ambiționează și îi 

determină să se autodepașească. 

g. Parteneriate creative. 

Avem și vom crea în continuare parteneriate cu alte organizații de profil, în scopul 

realizării schimburilor de experiență dintre elevii și profesorii noștri, cu colegii lor din țară 

 
 

3. PREMISELE UNEI DEZVOLTĂRI DURABILE 

 
CADRUL LEGISLATIV 

Pornind de la prioritățile politicii educaționale ale Ministerul Educației Naționale 

reglementate prin următoarele documente: 

•    Legea învățământului nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare si 

Statutul personalului didactic; 

•    Legea nr. 35/2006 privind creșterea siguranței în unitățile de Învățământ; 

•    Ordonanța de urgență privind asigurarea calității educației nr.75/12.07.2005; 

•    - O. M.E.C nr. 5447/2020 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare; 

•    Ordinul MECI nr. 5132/2009 privind activitățile specifice, funcției de diriginte; 

•    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, 

aprobată prin Legea nr. 81 / 2006; 

•    Ordin nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 

funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 

•    OMENCS nr. 3637/12.04.2016- privind organizarea taberelor, excursiilor, expedițiilor 

şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar;; 

•    Ordinului privind aprobarea Statutului elevului nr. 4742/10.08.2016; 

•    Ordinului nr. 5547/6.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a 

unităților de învățământ preuniiversitar; 

•    Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, 

anexă la Ordinul Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 

5561/07.10.2011 cu modificările și completările ulterioare; 

•    Ordinul 3470/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 

•    Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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3. PREZENTARE GENERALA A ŞCOLII GIMNAZIALA BUFTEA + 

GRADINITA NR.6 BUFTEA 
 
Unitatea scolara:  

ŞCOALA GIMNAZIALA NR.2 BUFTEA + GRADINITA NR.6 BUFTEA 

ORAŞ BUFTEA – JUDEŢ ILFOV 

STR. ŞTIRBEI VODĂ NR.22-20 

 

Date de contact: 

TEL./FAX: 021/3515537 

E – mail: buftea_scoala@yahoo.com  
 

Tipul unității: unitate de învățământ de stat cu 

o         învățământ preșcolar 

o învățământ primar 

o învățământ gimnazial 

Limba de predare este limba romană. 

 

 

Efectivele de elevi în anul școlar 2020-2021: 

 

 

Nr grupe/clase 

 

Nr elevi 

 învățământ preșcolar 

 

3 

 

62 

 
învățământ primar 

 

16 

 

397 

învățământ gimnazial 

 

12 

 

545 

TOTAL 

 

742 

 

Proveniența elevilor: mediul urban . 

Personalul unității în 2018-2019: în unitatea lucreaza 50 angajați, astfel: 

Personal didactic 

 

39 

 
Personal didactic auxiliar 

 

3 

 
Personal nedidactic 

 

8 

 
 
        SCURT ISTORIC 

 

         Școala gimnaziala Nr.2 Buftea+ gradinita nr.6 se afla situată în partea de nord a 

județului Ilfov, în centrul orașului, pe strada principală Stirbey Voda nr.22 . 

         Este situată la 500 m de malul stâng al râului Colentina fiind înconjurată de cinci 

păduri : Râioasa, Mocanului, Valea Mocanului, Costeasca și Vlăsia. 

         Școala are trei corpuri de clădire, corpul A construit în anul 1974,  corpul B construit 

în anul 2008,corpul C(modular) construit 2019 precum și gradinita nr.6 cu un corp de 

clădire construit în 1935 și extins cu două sali de clasa în anul 1980. 

         Școala are 16 săli de clasă în care funcționează un număr de 28 clase cu un număr de 

742 elevi distribuiți astfel : în ciclul primar 16 clase cu 397 elevi și în ciclul gimnazial 12 

mailto:buftea_scoala@yahoo.com
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clase cu 545 elevi,un laborator mixt de informatică, fizică-chimie,biologie,cabinet de 

logopedie,cabinet de consiliere și sala de sport. 

         Gradinița are 5 sali de clasă în care funcționează 3 grupe de preșcolari . 

 

ANALIZA DIAGNOSTICĂ 
 

 Pe parcursul anilor școlari, s-au inițiat o serie de demersuri menite să ofere o 

diagnoză cât mai corecta a stadiului de dezvoltare a instituției. 

 

a. Analiza cantitativă 
 

a. 1. Analiza cantitativă - ELEVI 

An sc. Cls. 

Preg. 

Cls.I/ 

Nr.elevi 

Cls.II/ 

Nr.elevi 

Cls.III/ 

Nr.elevi 

Cls.IV/ 

Nr.elevi 

Cls.V/ 

Nr.elevi 

Cls.VI/ 

Nr.elevi 

Cls.VII/ 

Nr.elevi 

Cls.VII

I/ 

Nr.elevi 

Total 

2013-

2014 

4/121 2/50 3/97 3/101 3/79 3/79 3/71 3/73 2/67 26/ 

738 

2014-

2015 

4/127 4/117 2/49 3/88 3/93 3/81 3/78 3/66 3/73 28/ 

772 

2015-

2016 

3/89 4/122 4/118 2/44 3/83 3/91 3/76 3/69 2/64 27/ 

756 

2016-

2017 

3/100 3/87 4/123 4/109 2/40 3/84 3/90 3/77 3/67 28/ 

777 

2017- 

2018 

3/74 3/95 3/92 4/119 4/104 2/40 3/87 3/84 3/71 28/ 

766 

2018- 

2019 

3/70 3/75 3/101 3/87 4/121 4/105 2/40 3/88 3/78 28/ 

765 

2019-

2020 

3/84 3/64 3/83 3/96 3/89 4/127 4/99 2/42 3/83 28/766 

2020-

2021 

3/73 3/87 3/68 3/75 3/94 3/85 4/117 4/101 2/42 28/742 

 

 

 

An scolar Grupa 

mica/ 

Nr.prescolari 

Grupa 

Mijlocie PN/ 

Nr.prescolari 

Grupa 

mare/ 

Nr.prescolari 

Grupa 

Mijlocie PP/ 

Nr.prescolari 

Total 

2017-2018  2/34 2/38  4/72 

2018-2019  2/35 1/25  3/60 

2019-2020  1/30 1/27 1/22 3/79 

2020-2021  1/22 1/24 1/16 3/62 
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PRESC. PRIMAR GIM  TOTAL
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 In anul scolar 2020-2021 la clasele preg-IV au promovat 391elevi  , 5 elevi 

repetenți, 8 elevi au rămas cu situații școlare neîncheiate,  

 La clasele V-VIII  325 elevi au promovat , 10 repetenți și situație școlară 

neîncheiată-14.  
Procentul de promovabilitate la nivelul unitatii este de 96,50 %( în anul școlar 2020-2021). 

 

                             INSCRISI    PROMOVATI  REPETENTI      SIT.NEINCHEIATA 

AN.SC.2016-2017 769         750                    11        8 

AN.SC.2017-2018 757         743                     3        11 

AN.SC.2018-2019 761         735                    15          5 

AN.SC.2019-2020 744         738                    3          11 

 AN SC 2020-2021     742              716                            15                   22 

 

0
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800

INSCRISI PROMOVATI REPETENTI SIT.NEINCHEIATA

AN.SC.2020-2021 AN.SC.2019-2020 AN.SC.2017-2018 AN.SC.2018-2019

 

 

Repartizarea mediilor procentual 

 

 

0

50
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5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

AN.SC.2020-2021 AN.SC.2019-2020 AN.SC.2017-2018 AN.SC.2018-2019

 

      CORIGENȚE           II  III IV  V VI     VII        VIII 

     AN.SC.2015-2016           0    0     0       8       2        9   11 

    AN.SC.2016-2017            0    0     0      8      10    3   8 

    AN.SC.2017-2018           0    0     0      0      13   7   9 

    AN.SC.2018-2019           0    0     0      13     5   14   11 

                AN.SC. 2019-2020           0    0     0      2       2        1            1 

                AN.SC 2020-2021            0     0    0      2       1       3             0  
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Situația privind situația notelor la purtare în anul școlar 2020-2021:742 note de 10;14 note 

între 7-9,99,4-sub 7 -6  acestea datorându-se în special din cauza absențelor. 

0
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600

800

SUB 7 7-9,99 10

AN.SC. 2020-2021

 

Frecvenţa la nivelul unităţii este de 98,04% 

  

AN ŞCOLAR CICLUL PRIMAR CICLUL GIMNAZIAL CLASELE I-VIII 

 TOTAL 

ABSENŢE 

MOTIVAT

E 

TOTAL 

ABSENŢE 

MOTIVAT

E 

TOTAL 

ABSENŢE 

MOTIV

ATE 

2013-2014 6163 4106 11053 5331 17216 9437 

2014-2015 6415 3579 12264 6239 18679 9818 

2015-2016 4514 1633 10677 4889 15191 6522 

2016-2017 4665 1632 8453 4583 13118 6216 

2017-2018 4772 1215 9245 5016 14017 6231 

2018-2019 5207 1967 12069 77072 17276 9039 

2019-2020 4830 1980 9231 6912 14061 8892 

2020-2021 4832 1186 9218 4979 14050 6165 
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Evolutia numarului total de absente 
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Evolutia numarului de absente motivate 
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Trebuie precizat că motivul numarului mai mare de absenţe se datorează următoarelor 

motive: 

- situatiei pandemice din ultimii doi ani si invatarea in sistem online  

-dezinteresul părinţilor faţă de situaţia copiilor (sunt elevi care provin din familii 

dezorganizate, monoparentale sau ai caror părinţi sunt plecati in strainatate); 

-situaţia materială precară a familiilor; 

-existenţa familiilor numeroase care nu au posibilităţi materiale pentru a-şi întreţine copiii 

la şcoală; 

-familiile dispun de un grad de cultură scăzut; 

-inexistenţa unei posibilităţi de pedepsire a celor care absentează îi determină pe părinţi să 

se mulţumescă cu alocaţia primită fără să ia măsuri împotriva absenteismului sau a 

rezultatelor slabe la învăţătură. 

-plecarea la muncă , în străinătate, a părinţilor şi lăsarea acestora fie singuri sau în 

întreţinerea rudelor. 
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Abandonul şcolar.  

In anul scolar 2020-2021-  7 elevi au fost în situație de abandon ,scosi din evidență ,  pentru 

care toate masurile intreprinse nu au dus la un rezultat pozitiv. 

 

 

 

 

a. 2. Analiza cantitativă – CADRE DIDACTICE 

 

  Din punct de vedere al încadrării pe cicluri de învăţământ, încadrarea 

cadrelor didactice pe anul scolar 2020-2021 este următoarea: 

 

a. CICLUL GIMNAZIAL: 

- 10 profesori cu gradul didactic I; 

- 5 profesori cu gradul didactic II; 

- 6 profesori cu definitivat; 

- 2 profesori deb 

-  

b. CICLUL PRIMAR: 

- 11 profesori cu gradul didactic I 

- 2  profesori cu def 

- 1 suplinitor calificat debutant; (la cumul) 

 

c. CICLUL PREŞCOLAR: 

- 1 profesor cu gradul didactic I; 

- 1 profesor gr. II; 

- 1 prof. def 

- 1 profesor necalificat deb; 

 

Evoluția încadrării  cadrelor didactice.  Şcoala Gimnazială Nr. 2 Buftea şi Grădiniţa Nr. 6 

Buftea au următoarea încadrare: 

- 22  cadre didactice cu gradul didactic I; 

- 6  cadre didactice cu gradul didactic II; 

- 9 cadre didactice cu definitivat; 

                              -     3  debutanţi 

- 1 profesor necalificat deb; 
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a.3. Analiza cantitativă - DOTARE      

a.3.1. SPAȚIUL ŞCOLAR  
săli pentru grupe de grădiniță-5 săli 

săli de clasă-6 Săli 

laboratoare:1fizică-chimie-biologie-TIC 

cabinet consiliere:1 

cabinet logopedie:1 
centru de documentare și informare:1 

cancelarie profesori:2 

cabinet medical:1 

secretariat:1 

birou director:1 

arhivă 

sală de sport 

curte/spațiu de joacă 

teren de sport:1 

vestiare sală sport:2 

depozit materiale 

sală depozitare produse alimentare 
grup sanitar angajați 

grupuri sanitare pentru elevi:8 

a. 3. 2. TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 

Şcoala are în dotare tehnică IT, astfel: 

La care au acces: 

 

Calculatoare 

 Elevi (clasele I-VIII) 

 

25 

 Personalul didactic 

 

7 

 Personalul didactic auxiliar 

Personalul nedidactic 

Alți angajați 

 

5 

 

TOTAL 

 

37 
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b. Analiza calitativă 

 

b. 1. Analiza generală 

 Ambianța în şcoală este colegială și prietenoasă, creându-se o atmosferă propice 

activității didactice. Dacă apar divergențe de opinie între cadrele didactice și elevi sau 

părinți, ele sunt discutate și analizate de către cei implicați împreună cu conducerea și sunt 

rezolvate conform valorilor noastre și în limitele prevederilor legale. Educatoarele, 

învățătorii și diriginții țin permanent legatura cu parinții prin telefon, organizează întâlniri 

individuale, considerând că o comunicare permanentă este esențială pentru parteneriatul 

școala - elevi – părinți. 

 Relațiile dintre diferitele categorii de personal sunt corecte, prietenești și stau la 

baza muncii noastre eficiente de zi cu zi. Cadrele didactice lucrează în echipe pentru 

rezolvarea sarcinilor curente, pentru stabilirea itemilor de evaluare a elevilor prin teste de 

progres, dar, mai ales, sumative (inclusiv teze).  

 Elevii provin din toate mediile sociale de proveniență cu un procent mai ridicat din 

mediile sociale defavorizate economic. Elevii provin din toate cartierele orașului Buftea și 

localitățile limitrofe. Pentru cei care locuiesc în zonele limitrofe, se asigură transport la / 

de la școală. Procentul părinților interesați  pentru educarea copiilor lor este mare dar 

implicarea lor în viața școlii nu se ridică la standardele necesare. 

 Calitatea personalului didactic este certificată nu numai de pregatirea lor 

profesională, dar și de permanenta lor participare la programele de dezvoltare și instruire 

academică. Cele mai multe cadre didactice sunt persoane ambitioase, dornice să evolueze 

în carieră.  
 Conducerea școlii gimnaziale Nr.2 Buftea+ gradinita nr.6 este organizată în 

conformitate cu legislația și normele în vigoare aplicabile învățământului preuniversitar. 

Astfel, conducerea este exercitată de director, alături de o echipă managerială, specializată 

pentru fiecare ramură de activitate care compune activitatea generală: directori adjunct, 

administrator de patrimoniu, consilier pe proiecte și programe educative etc. 

 Deciziile manageriale și administrative sunt adoptate de către Consiliul de 

Administrare care este constituit și funcționează potrivit prevederilor Legii învățământului 

și a normelor subsecvente-Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar, OMEC nr. 5447/ 2020, precum și a propriului regulament 

intern. Consiliul de administrate este format din reprezentanții conducerii pe linie 

managerială, pe linie de învățământ și administrativă, din cadre didactice și din 

reprezentanți ai consiliului local, al primarului și ai parinților.Comisia pentru evaluarea și 

asigurarea calității (CEAC) se află în relație permanentă de colaborare cu Consiliul de 

administrare . 

 Deciziile academice .Consiliul profesoral, alcătuit din totalitatea cadrelor didactice, 

adopta curriculumul la decizia școlii și stabilește modalități de parcurgere a acestuia, 

validează situația școlară la sfarșit de semestru și an școlar, stabilește măsuri educaționale, 

propune recompense și sancțiuni și îndeplinește alte atribuții conferite prin lege, prin 

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

OMEC nr. 5447/ 2020cu modificările și completările ulterioare și prin Regulamentul 

intern. Membrii consiliului profesoral se constitute în catedre și comisii metodice, care 

desfășoară activitățile specifice. În școală funcționează un număr de alte comisii pe 

probleme pentru discipline, orar, activități extracurriculare, protecția muncii etc. 

 Comunicarea în școala. În școala și în gradiniță există aviziere pentru cadrele 

didactice, pentru elevi și pentru părinți. 

În afara ședințelor Consiliului de administrare și ale Consiliului profesoral, au loc discuții 

operative și prompte între conducere și personalul didactic, elevi, părinți, atunci când apar 

orice fel de perturbări în activitate, probleme de comportament și disciplină, probleme 

legate de evoluția școlară a elevilor. Comunicarea cu părinții are loc fie imediat ce aceasta 
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este necesară, fie în cadrul organizat al ședințelor cu părinții și al discuțiilor individuale cu 

părinții programate semestrial sau ori de câte ori este nevoie.Informarea se face și prin 

site-ul școlii. 

 

b. 2. Analiza PESTE 

 

Contextul  geografic 

                

  Orașul Buftea este așezat la circa 20 km distanță de municipiul București, la 15 km 

distanță de Otopeni și la 15 km distanță de Chitila, pe DN 1A si DN 7. 

            Orașul Buftea este situat într-o regiune de câmpie, Câmpia Vlăsiei, pe lunca râului 

Colentina, la o depărtare de 20 km distanță de București și cca 40 km distanță de Ploiești. 

               Prin Buftea trec două drumuri naționale DN1A București – Brasov și DN 7 

București- Pitești. Pe raza orașului există două stații C.F.R. pe rutele București- Pitești și 

București – Brașov, două drumuri județene care fac legatura cu DN1- Aeroportul Otopeni 

și, respectiv, cu DN7.                  

 

 Factorul politic 

Aplicarea noilor politici de reformă educaţională.  

Reprezentarea cadrelor didactice şi a părinţilor elevilor din multe unităţi şcolare în 

Consiliile locale. 

Colaborare bună între școală, ISJ, Prefectură şi Consiliul judeţean. 

Colaborare bună între directorul școlii ,primar/ reprezentanţi ai Consiliului  local.  

 

 Factorul economic şi social 

Economia orașului Buftea este axată spre integrarea și orientarea ei în economia de piață. 

S-a schimbat peisajul industrial al orașului, s-au înființat unități private de o importanță 

deosebită, s-au înființat societăți comerciale pe diferite profile, s-au construit două hale 

moderne, s-a dat în folosință o stație de benzină în  zona Cartierului Cinematografic, s-a 

dezvoltat sistemul bancar. 

Resursele naturale ale solului acestei zone oferă condiții din cele mai favorabile dezvoltării 

agriculturii. 

Beneficiind de legăturile cu municipiul București, orașul Buftea se caracterizează prin 

potențialul de a se dezvolta mult mai usor, fiind considerat un adevarat rezervor de 

produse agricole. 

 

Factorul Tehnologic 

 Informatizarea predării-învătării este pentru instituția noastră o prioritate. Cadrele 

noastre didactice au deprinderea de a lucra cu calculatorul. Și în viitor, angajarea cadrelor 

didactice va fi conditionată de capacitatea lor de a utiliza softuri educaționale în activitatea 

desfășurată la clasă. Școala utilizează deja soft-uri educaționale la un numar de discipline,. 

Dotarea școlii cu un numar de 5 calculatoare pentru departamentul administrativ,32 

laptopuri,14 videoproiectoare,3 combine muzicale,2 table interactive. 

Existenţa în şcoala a mijloacelor moderne de comunicaţie (telefon mobil şi fix, fax, Tv., 

radio, Internet, etc) 

 

Factorul ecologic 

Educaţia ecologică costituie o componentă importantă a procesului educaţional desfăşurat 

în scoala noastra. 

Proiectele de dezvoltare şcolară respectă normele europene cu privire la protecţia 

mediului.  
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 Deşeurile produse în urma activităţilor desfăşurate în şcoala sunt colectate şi 

ridicate în timp util, neexistând posibilitatea de reciclare. 

 

 
 
Legislativ 
-Există LEN nr.1/2011 cu metodologiile aferente; 

 
b. 3. Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI 

Curriculum 

• Oferta educațională -curriculară și extracurriculară  

• Educația diferențiată (performanță, recuperare, pregătire suplimentară pentru 

examene /concursuri) 

• Monitorizarea permanenta a evoluției elevilor 

• Rezultatele foarte bune ale elevilor la examene, concursuri școlare 

• Predarea limbilor străine (engleză, franceză)-3clase cu predare intensiv engleză. 

• Evoluția copilului de la gradiniță la gimnaziu, sub aceeași incintă. 

• Încurajare, sprijin moral și academic, asistență și atenție deosebită față de elevi. 

• Transparență în sistemul de notare. 

• Grija pentru copii 

Resurse umane 

• Atitudine deschisă față de noile metode de predare- învățare. 

• Lucrul în echipă . 

• Management  specilizat  pe  domenii-educațional,  economic-financiar etc. 

• Încadrarea școlii cu psiholog (consilier). 

• Încadrarea școlii cu logoped. 

• Încadrarea foarte bună la toate disciplinele. 

• Cadrele didactice sunt dedicate copiilor. 

• Relațiile de prietenie între colegi. 

• Organizarea, discilplina și punctualitatea. 

Resurse materiale 

• Securitatea sporită asigurată elevilor. 

• Dotări materiale (consumabile, aparatură, tehnică IT). 

• Transportul elevilor cu microbuzul propriu unității, spre și dinspre acesta. 

• Amenajarea și dotarea sălilor de clasă cu mobilier adecvat. 

• Supravegherea video. 

• Pază și protecție non-stop, prin firmă profesionistă de pază și printr-o colaborare 

strânsă cu poliția. 

• Dotarea cu laptopuri și videoproiectoare și internet în toata școala. 

 

Comunicare internă/externă și relații publice 

• Activitate de comunicare și relații publice. 

• Colaborare bună cu părinții și elevii, bazată pe abordare directa și 

deschisă, pe mediere și conciliere unde este cazul. 

• Promovare activă, coerentă, a imaginii instituției printr-un calendar bogat de 

evenimente și activități publice, cu caracter deschis și evenimente speciale . 

• Publicații periodice proprii, pagina de internet 

• Notorietatea în comunitate. 

• Disponibilitatea, expertiza și experiența echipei manageriale. 
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• Parteneriate interne pe toate domeniile de activitate - academice, 

comunitare, sportive și de agrement etc. 

• Dialog permanent cu părinții. 

• Activitățile extrașcolare. 

• Seriozitatea, prietenia / Comunicarea, respectul / Sociabilitatea, disciplina. 

• Organizare și linii de comunicare clare și operative, pe orizontală și verticală. 

 

 

PUNCTE SLABE 

 Curriculum 

• Timpul redus ramas pentru recreație, sport și joacă ca o consecință a unui orar 

încărcat 

• Supraîncărcarea fișei postului  personalului didactic 

• Management deficitar la nivelul unor catedre/ comisii 

• Cazuri în care există o preocupare scăzută pentru individualizarea/diferenţierea 

învăţării, în raport cu nevoile/interesele elevilor cât și a monitorizării elevilor 

 

Resurse umane 

• Lipsa de flexibilitate a unor cadre didactice 

• 60% din cadre didactice se apropie de varsta de pensionare ceea ce determină 

părinții care înscriu elevii în clasa pregătitoare să se orienteze pentru înscrierea în  unități 

cu personal mai tănar. 

Resurse materiale 

• Resurse financiare reduse pentru a oferi recompense materiale atractive cadrelor 

didactice valoroase . 

Comunicare 

• Responsabilizarea elevilor în actul educativ. 

• Responsabilizarea părinților. 

• Intervenția părinților în actul educativ. 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

-Programul de guvernare  menit să redreseze școala-noua lege a educației și metodologiile 

de aplicare a Legii nr.87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei,. 

-Descentralizarea sistemului de învăţămănt. 

-Îmbunătăţirea sistemului educaţional prin politica de orientare a CDS către formarea 

abilităţilor cerute pe piaţa forţei de muncă. 

-Tendinţele alinierii evaluării profesionale la standardele internaţionale, în vederea 

recunoaşterii reciproce a competenţelor. 

-Existenţa cadrului legislativ permisiv în obţinerea de fonduri proprii. 

-Posibilitatea implementării programelor de formare/dezvoltare profesională și a celor 

specifice. 

-Oferta diversificată de programe şi proiecte finanţate de   Guvernul României împreună 

cu diverse organisme internaţionale, lansată de M.E.N. 

-Disponibilitatea cadrelor didactice de participare la cursuri de formarea continuă. 

-Colaborarea cu Poliţia, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică. 

- Posibilitatea de a experimenta metode noi, moderne. 

- Existenta unor activități desfașurate în fața calculatorului de către copii. 

- Extinderea numarului de mijloace moderne de comunicare. 
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AMENINŢĂRI 

 

-Lipsa strategiilor coerente și realiste de dezvoltare socială şi economică pe termen mediu 

şi lung. 

-Creşterea discrepanţelor între cerere şi ofertă pe piaţa forţei de muncă. 

-Migrarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic spre alte domenii de 

activitate mai bine retribuite. 

-Scăderea prestigiului profesiei didactice, funcţionând selecţia negativă a personalului 

pentru învăţământ. 

-Educaţia nu mai este privită, de către elevi ca un mijloc de promovare socială. 

-Atractivitatea exercitată asupra elevilor de tehnologia informaţională contribuie la 

diminuarea timpului acordat studiului. 

-Disfuncţionalităţi în comunicarea modificărilor legislative în rândul beneficiarilor direcţi 

ai procesului de educaţie (elevi, părinţi). 

-Inerția și slaba motivare a cadrelor didactice. 

-Scăderea natalității. 

-Intervenția părinților. 
 

 

 

Concluzii 

În urma analizei SWOT de mai sus, se conturează câteva linii de acțiune care să remedieze 

o bună parte a punctelor slabe și amenințărilor semnalate și care să fie cuprinse în 

Planurile operațional anuale: 

• Aplicarea tehnicilor de învățare independentă . 

• Individualizarea/diferenţierea învăţării, în raport cu nevoile/interesele elevilor cat și 

a monitorizarii elevilor. 

• Responsabilizarea părinților. 

• Modalități de motivare a cadrelor didactice. 

• Modernizarea procesului de predare-învăţare prin crearea de noi oportunităţi de 

învăţare cu mijloace informatice, sisteme multimedia și softuri educaţionale; 

• Cresterea   ratei   de   participare   la   educatie   si asigurarea egalitaţii sanselor prin 

prevenirea si combaterea    fenomenului     absenteismului     si abandonului scolar. 
 

b. 4. Analiza de nevoi 
 Pentru a stabili nevoile cele mai importante pe care le resimt elevii și cadrele 

didactice,s-au purtat discuții și au fost aplicate chestionare pentru aceste două grupuri 

țintă. Rezultatele sunt următoarele: 

-Elevii percep că cele mai multe nevoi le sunt îndeplinite bine. În mod special, nevoile de 

supraveghere, prietenie, comunicare și ajutor sunt resimțite ca fiind cel mai bine 

îndeplinite. Nevoile despre care elevii susțin că sunt bine realizate sunt competiție, 

consiliere, cunoaștere, dezvoltare personală, , imagine pozitivă de sine, învățare, muncă în 

echipă, planificare, recreere, relații inter-umane, sprijin emoțional și financiar, tradiție și 

cunoașterea moștenirii culturale, în general, nevoi legate de dezvoltarea personalității lor. 

Unii elevii cred că nevoile lor de spațiu, participare la decizie,  schimbare și independență 

nu sunt suficient de bine îndeplinite. 

-Cadrele didactice simt că nevoile lor de cooperare, muncă în echipă, prietenie și sprijin 

emoțional sunt foarte bine îndeplinite. De asemenea, se raspunde bine la nevoile lor de 

auto-orientare,coordonare, informare, participare la decizii, planificare, resurse, schimbare. 

Nevoile de spațiu,recreere, independent și cercetare sunt resimțite de unele cadre didactice 

ca fiind mai puțin bine îndeplinite. 
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Analiza de nevoi arată preocuparea cadrelor didactice pentru activitatea didactică, 

dezvoltare personală și atmosfera din Școala gimnaziala nr.2 Buftea. De asemenea, 

activitatea de coordonare și planificare dar și de implicate a cadrelor didactice la luarea 

deciziilor este bine și foarte bine apreciată. 
 

b. 5. Analiza realizată de părinți 

 Reputaţia şcolii în rândul părinților este bună. Motivele pentru care această părere 

este cvasi-unanim pozitivă sunt: încrederea în cadrele didactice, sentimentul pozitiv pe 

care copiii îl manifestă faţă de școală, rezultatele academice concrete obţinute de-a lungul 

anilor și promptitudinea personalului. 

Trebuie să se ia în calcul plângerile punctuale acolo unde există și să se acţioneze astfel 

încat rezolvarea acestora să nu aibă un impact nefericit asupra elementelor apreciate 

pozitiv. 

Puncte tari / aspecte pozitive 

 Potrivit părinților, copiii se simt bine în cadrul şcolii datorită faptului că este o 

şcoală deosebită care a deschis copiilor multe orizonturi ,unde elevii se simt ca într-o 

familie,unde există multa înțelegere și căldură sufletească din partea diriginţilor și 

profesorilor,li se dă senzaţia de sigurantă,simt că se găsesc într-un mediu prietenos se simt 

apreciaţi pentru eforturile depuse şi este încăntat de relaţionarea cu cadrele didactice și 

colegii. 

În rândul părinţilor există o percepţie pozitivă cu privire la capacitatea 

şcolii de a-i informa în mod adecvat cu privire la oferta sa educaţională. 

Încrederea în cadrele didactice este unanimă, printre argumentele date: 

- pregătirea profesională  

- entuziasmul și implicarea  

- capacitatea de a comunica cu copiii și de a le da încredere  

- capacitatea de a comunica cu părinții 

Promptitudinea și amabilitatea echipei manageriale sunt apreciate.  

Participarea la activităţi extrașcolare este în general asumată de către toţi părinţii. 

 

Aspecte neutre sau de studiat 

 Legătura cu dirigintele clasei este vazută astfel de catre părinţi: 

- cei care doresc să menţină o legatură extrem de stransă cu dirigintele; 

- cei care percep relaţia cu dirigintele drept una de importanță scazută, considerând că o 

întrevedere sau două pe semestru sunt îndeajuns  

- cei care iau legatura cu dirigintele doar în situaţii "de criză" sau daca este absolut nevoie  

În mod evident, nu poate fi realizată o metodă de comunicare formalizată care să satisfacă 

pe toată lumea. 

Sprijinirea copiilor în realizarea activităţilor de învăţare este cvasi-unanim. 

Valorile pe care părinţii doresc să le aibă discutate mai des la orele de dirigenţie sunt: 

- respectul  

- responsabilitatea  

- integritatea 

Capacitatea părinţilor de a se implica în problemele administrative ale şcolii este 

variată. În mod evident, acest aspect trebuie verificat de la caz la caz. 

 

Puncte slabe / aspecte negative 

Acestea sunt: 

- prea puţin sport  

- prea puţină rigoare sugerându-se mai multă stricteţe în respectarea uniformei; 

- lipsa unui program pentru copiii cu inteligenţă peste medie datorită spațiului; 

- comportamentul agresiv sau lipsit de respect al unor copii faţă de alţii; 
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- lipsa unei legături vizibile între un act de indisciplină și pedeapsă. 

-Comunicarea şi obligarea părinţilor să participe la sedinţe 

Concluzii și recomandări 

- modificarea codului de comportament pentru îmbunătăţirea respectului și relaţiilor între 

copii; 

- creșterea importanţei sportului și activităţilor fizice, cu investițiile în baza materială . 

-stabilirea unui program pentru copiii cu inteligenţă peste medie. 

 
 

 

 

II. EFICIENTA INTERNA SI EXTERNA A SCOLII 

GIMNAZIALE NR.2 BUFTEA 

5.A. EFICIENȚA EXTERNĂ 

a. Evaluarea externă a școlii 

 În anul școlar 2017-2018 a avut loc evaluarea externă la nivelul Școlii 

gimnaziale nr.2 Buftea, în urma căreia s-a confirmat îndeplinirea standardelor de 

acreditare ,obținându-se calificative de bine și foarte bine, cu un punctaj de 123 puncte,la 

cei 43 de indicatori de performanță prevăzuți de H.G. nr.1534/2008 (6 calificative de bine 

și 37 calificative F.B.) conform Atestatului emis de ARACIP înregistrat cu numărul 

84/26.01.2018, următoarea evaluare externă având loc în anul școlar 2022-2023. 

 

b. Evaluarea externa a elevilor 

 

1. EXAMENE NAȚIONALE 

2.1 Rezultatele obţinute de elevi la evaluarea națională 2020 
La clasa a VIII a au participat 39 elevi din 39 promovati. 
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prezenti promovati promovati
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promovati

mate

AN.SC.2017-2018 AN.SC.2019-2020 AN.SC.2020-2021

 

                                  prezenti promovati promovati LRO promovati mate 

    AN.SC.2016-2017       57   53(92,98%)        55                           47 

  AN.SC.2017-2018         59    41(69,49%)        44                               41 

  AN.SC.2018-2019         65    60(92,30%)        63                              54 

  AN.SC.2019-2020         79    63(79,74%)        70                              63 

  AN SC.  2020-2021       39      31(79,74)             38                                    26 

 

 

 La Evaluarea Națională au participat 39 de elevi din 42 înscriși(92,85%), 

Rezultatele au fost mai bune decăt cele stabilite prin planul managerial (propunere Plan 

managerial 2020-2021-75%). 

- La Evaluarea Naţională de la clasa a VIII-a au existat două solicitări înaintate 

de părinți pentru elevii cu CES, respectiv elevul Crișan Alin Eduard și eleva 
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Dumitrescu Bianca Ștefania pentru susținerea în condiții speciale a probelor din 

cadrul Evaluării Naţionale. Cele două solicitări au fost aprobate de către 

Comisia Județeană și au fost respectate condițiile aprobate.. 

 

Desi au fost meditatii si consultatii,mai ales în perioada de meditații desfășurată 

înaintea examenului, la care prezenta a fost in jur de 92% au existat informări ale  

parintilor si au fost informati de situatia elevilor ,cauzele care au dus la această situație,: 

 - indiferent de rezultatele obtinute atat la Evaluarea Nationala cat si pe parcursul 

claselor V-VIII elevii vor fi admisi in licee; 

 - activitatea desfășurată în sistem online, 

 -  dezinteresul elevilor pentru scoala; 

 -   utilizarea in procesul instructiv-educativ a unor metode mai putin atractive; 

            -  cresterea numarului părinţilor dezinteresati faţă de situaţia la invatatura a 

copiilor. 

 

 

1. SITUAŢIA STATISTICĂ 

 EXAMEN EVALUARE NATIONALA CLASA aVIII-a           An scolar 2020-2021 

    Situatie statistică, pe tranșe de note - inainte de contestatii - 28.06.2021  

Clasa 

VIII        

A + B 

Elevi 

inscris

i 

Elevi 

pre 

zenti 

Elevi 

absenti 

Elevi 

elimi 

nati 

1 – 

1,99 

2 – 

2,99 

3 – 

3,99 

4 – 

4,99 

5 – 

5,99 

6 – 

6,99 

7 – 

7,99 

8 – 

8,99 

9 – 

9,99 

10,0

0 

Promo 

vabilitate 

LRO 39 39 0 0  - 1  -  - 11 9 11 5 2  - 97,43% 

MATE 39 39 0 0  -  - 6 7 11 2 5 7 1  - 66,66% 

Medii 

generale 
39 39 0 0  -  -  - 8 12 4 8 7  -  - 79,48% 

                

 Media generala la examenul de Evaluare Nationala  a scolii inainte de contestatii :  6,29%   

                

                

 EXAMEN EVALUARE NATIONALA CLASA aVIII-a           An scolar 2020-2021 

   Situatie statistică, pe tranșe de note - dupa contestatii  - 4.07.2021  

Clasa 

VIII        

A + B 

Elevi 

inscris

i 

Elevi 

pre 

zenti 

Elevi 

absenti 

Elevi 

elimi 

nati 

1 – 

1,99 

2 – 

2,99 

3 – 

3,99 

4 – 

4,99 

5 – 

5,99 

6 – 

6,99 

7 – 

7,99 

8 – 

8,99 

9 – 

9,99 

10,0

0 

Promo 

vabilitate 

LRO 39 39 0 0  - 1  -  - 11 9 11 5 2  - 97,43% 

MATE 39 39 0 0  -  - 6 7 11 1 6 7 1  - 66,66% 

Medii 

generale 
39 39 0 0  -  -  - 8 12 4 8 7  -  - 79,48% 

Media generala la examenul de Evaluare Nationala  a scolii după contestatii : 6,28% 
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Evaluarea nationala la clasele II, IV, VI 

 
Clasa a II a 
 

1. TABEL 

SINTETIC      

Număr de elevi 

         

înscriși absenți 

prezenţi la  

"CITIT- LIMBA 

ROMÂNĂ” 

prezenţi la  

"SCRIS - LIMBA 

ROMÂNĂ” 
prezenţi la "MATEMATICĂ" 

66 6/4/6 60 62 60 

 

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”CITIT - LIMBA 

ROMÂNĂ”   

      

numărul itemului 

din test 

Numărul elevilor 
total cu răspuns 

corect 

cu răspuns parțial 

corect 

cu răspuns 

incorect 

cu răspuns 

lipsă 

I. 1.  55 2 3 0 60 

I. 2. 57 0 3 0 60 

I. 3. 57 2 1 0 60 

I. 4. 57 0 3 0 60 

I. 5. 57 0 3 0 60 

I. 6. 58 0 2 0 60 

I. 7. 54 0 6 0 60 

I. 8. 54 0 6 0 60 

I. 9. 52 0 7 1 60 

I. 10. 55 1 3 1 60 

I. 11. 57 1 1 1 60 

I. 12. 48 5 6 1 60 

      

      
 

 
TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”SCRIS - LIMBA 

ROMÂNĂ”    

      

numărul itemului din test 
Numărul elevilor  

cu răspuns 

corect 

cu răspuns parțial 

corect 

cu răspuns 

incorect cu răspuns lipsă total 

I. 1.           

Continut 54 3 4 1 62 

Scrierea corecta 51 5 5 1 62 

semnele de punctuație 52 5 4 1 62 
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complexitate 48 0 13 1 62 

I. 2.           
alcătuirea corectă a 

propozițiilor 49 0 12 1 62 

scrierea corectă a cuvintelor 47 5 9 1 62 

semnele de punctuație 48 6 7 1 62 

complexitate/originalitate/titlu 43 10 8 1 62 

 

 

 
TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST 

”MATEMATICĂ”    

      

Numărul 

itemului 

din test 

Numărul elevilor  

cu răspuns corect cu răspuns parțial corect 
cu răspuns 

incorect cu răspuns lipsă total 

I. 1. 54 0 5 1 60 

I. 2. 48 0 8 4 60 

I. 3. 49 6 4 1 60 

I. 4. 53 0 6 1 60 

I. 5 . 24 19 16 1 60 

I. 6. 56 0 3 1 60 

I. 7. 56 0 3 1 60 

I. 8. 52 0 7 1 60 

I. 9. 55 0 4 1 60 

I. 10. 53 0 4 3 60 

I. 11. 45 1 11 3 60 

I. 12. 35 9 11 5 60 
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Clasa a IV a 
 
1. TABEL 

SINTETIC        

Număr de elevi  

        cu c.e.s. integrați  
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înscriși absenți 

prezenţi la  

„ LIMBA 

ROMÂNĂ” 

prezenţi la 

"MATEMATICĂ"  
înscriși 

teste 

adaptate 
 

93 4/2 89 91 2 0  

        
 

 
TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”CITIT - LIMBA 

ROMÂNĂ”   

      

numărul itemului 

din test 

Numărul elevilor 
total cu răspuns 

corect 

cu răspuns parțial 

corect 

cu răspuns 

incorect 

cu răspuns 

lipsă 

I.1. 75 0 14 0 89 
I.2. 88 0 1 0 89 
I.3. 75 0 14 0 89 
I.4. 64 0 25 0 89 
I.5. 81 0 7 1 89 
I.6. 79 6 3 1 89 
I.7. 71 0 18 0 89 
I.8. 85 0 4 0 89 
I.9. 75 0 14 0 89 

I.10. 68 0 21 0 89 
I.11.a Conținutul de 

idei 42 30 17 0 89 
I.11.b Ortografia 47 35 7 0 89 

I.12. 72 15 2 0 89 
I.13. 49 34 5 1 89 

I.14. a Conținutul de 

idei 27 26 34 2 89 
I.14. b Ortografia 35 40 13 1 89 
I.14. Punctuația 53 22 12 2 89 

I.15. a Conținutul de 
idei 24 49 13 3 89 

I.15. b Ortografia 29 44 13 3 89 
I.15. c Punctuația 23 50 12 4 89 

I.15. d Organizarea 

textului  19 56 10 4 89 
 

 

 
TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST 

”MATEMATICĂ”    

       

 Numărul 

itemului 

din test 

Numărul elevilor  

 
cu răspuns 

corect 

cu răspuns parțial 

corect 

cu răspuns 

incorect 

cu răspuns 

lipsă total 

 I.1. 87 0 4 0 91 
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 I.2. 72 0 19 0 91 

 I.3. 78 0 13 0 91 

 I.4. 81 0 10 0 91 

 I.5. 52 0 38 1 91 

 I.6. 74 6 11 0 91 

 I.7. 61 15 15 0 91 

 I.8. 7 44 33 7 91 

 I.9. 13 30 39 9 91 

 I.10. 21 27 38 5 91 

 I.11. 79 0 12 0 91 

 I.12. 73 0 18 0 91 

 I.13. 73 1 17 0 91 

 I.14. 42 0 49 0 91 

 I.15. 65 8 15 3 91 

 I.16. 45 33 12 1 91 

 I.17. 22 22 30 17 91 

 I.18. 59 13 17 2 91 

 I.19. 82 0 5 4 91 

 I.20. 75 1 11 4 91 

       
 

 

0

500

1000

1500

2000

LRO MATEMATICA

nr.total raspunsuri

corecte

partial

incorecte

lipsa

 
 

 

 

Clasa a VI a 
 

 
1. TABEL 

SINTETIC       

Număr de elevi 

          cu c.e.s. integrați 
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înscriși absenți 

prezenţi la 

"LIMBĂ şi 

COMUNICARE" 

prezenţi la  

"MATEMATICĂ 

şi ŞTIINŢE"  

înscriși 
teste 

adaptate 

116 4 7 112 109 0 0 

 

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST 

”MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE”   

     
Numărul 

itemului 

Numărul elevilor 

 

din test cu punctaj total  cu punctaj 

parţial  

cu punctaj zero  
 

I.1. 102 0 7 109 
I.2. 89 0 20 109 
I.3. 99 0 10 109 
I.4. 4 31 74 109 

I.5. 52 1 56 109 

I.6. 28 6 75 109 
I.7. 4 11 94 109 
I.8. 82 1 26 109 
I.9. 18 53 38 109 

I.10. 41 47 21 109 
I.11. 5 24 80 109 
I.12. 17 0 92 109 
I.13. 15 53 41 109 
I.14. 5 25 79 109 
I.15. 44 45 20 109 

 

     
TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”LIMBĂ ȘI 

COMUNICARE”  

     

numărul itemului 

din test 

Numărul elevilor  
cu punctaj total  cu punctaj parţial  cu punctaj zero   

I.  50 58 2 110 

II.A 78 28 4 110 

II.B 62 37 11 110 

III 54 44 12 110 

IV.1 57 48 5 110 

IV.2 52 51 7 110 

IV.3 53 23 34 110 

IV.4 53 33 24 110 
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V 74 28 8 110 

VI 87 3 20 110 

VII 62 37 11 110 

VIII 66 20 24 110 

IX 30 67 13 110 

X 51 48 11 110 
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Rezultatele obtinute au fost prezentate parintilor si masurile care vor fi intreprinse in 

vederea recuperarii notiunilor 
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2. OLIMPIADE și CONCURSURI ȘCOLARE 

An școlar 2020-2021 

 

 

CONCURSURI LOCALE 

 Culorile Toamnei  (premii la toate grupele participante din gradinita, clasele 

pregatitoare si I- VIII ) 

 Art Buftea teatru (Premii toate grupele participante din gradinita, clasele 

pregatitoare si I- VIII) 

 Floare albastra (Premii, toate grupele participante toate grupele din gradinita, 

clasele pregatitoare si I- VIII) 

 

 

CONCURSURI  JUDEȚENE 

 Olimpiada mestesugurilor Traditionale- faza nationala, Premiul  III, participare 

 Olimpiada mestesugurilor Traditionale- faza judeteana, Premiul I, II, III, 

participare 

 Conc,, Sf Andrei,, Judetean, Premiul I 

 

CONCURSURI NATIONALE 

 

 Eurojunior/ premiul I/ 6 elevi, premiul II/12 elevi, premiul III/ 8 și mențiuni / 9 

 Amintiri din copilărie/ premiul I/ 13 elevi, premiul II/4 elev și mențiuni / 5 

 Cangurul Poveștilor (Calificative Excelent, Foarte Bine, Bine, participări)  

 Micii OlimpiciiPremii I, II, III, participare) 

 Arta între talent și dăruire (8/ participare)  

 Concursul de matematică  online Profu de Mate (28 elevi participanți)   

CONCURSURI INTERNAȚIONALE  

 TimTim Timy  (I, II, III, participare, Mentiune la toate grupele) 

 Micii Olimpici premii la toate grupele participante din gradinita, clasele 

pregatitoare si I- IV ) 

 Cangurul  Matematic (Calificative Excelent, Foarte Bine, Bine, participări)  

 Eurojunior/ premiul I/ 4 elevi, premiul II/10 elevi, premiul III/ 7 și mențiuni / 6 

 Cangurul Poveștilor (Calificative Excelent, Foarte Bine, Bine, participări) 

c. Evaluarea externă a cadrelor didactice 

 În anii şcolari 2019-2020, 2020-2021 cadrele didactice au susținut inspecţii 

curente și speciale pentru obţinerea gradelor didactice. Inspecţiile au fost efectuate de 

către inspectorii şi profesorii metodişti ai I.S.J.Ilfov, astfel: 

 

Nr.  

Crt. 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

DATA TIPUL INSPECTIEI NOTA/ 

CALIFICATIV 

 

3 Stoica Catalina 06.03.2019 Inspectie speciala 

Gradul II 

10 

4 Stătescu Paul 05.06.2019 Inspectie curentă 2 

.Gradul II 

F.B. 

 Panaite Mona Elena 07.02.2020 Inspectie  specialitate 10 
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def. 

 Iancu Bogdan Vasile 26.03.2021 Inspectie  specialitate 

def. 

10 

 Stavarache Antonius 18.03.2021 Inspectie curenta 1 FB 

 Manea Mirela 12.05.2021 Inspectie  specialitate 

grad 1 

10 

 Dragon Claudiu 31.05.2021 Inspectie curentă 2 

Gradul II 

FB 

 Nita Cristina 14.03.2021 Inspectie curentă 2 

Gradul II 

FB 

6. Analiza mediului intern  
a. Autoevaluare 

CALIFICATIVELE ACORDATE PRIN AUTOEVALUARE cu ocazia analizei anuale a 

activităţii de către Consiliul de Administraţie ,Consiliul Profesoral si CEAC 

 

b. Cultura organizaţională 

 Conducerea Şcolii gimnaziale nr.2 Buftea este organizată în conformitate cu 

legislaţia și normele în vigoare aplicabile învățământului preuniversitar de stat, centrate 

pe garanţiile constituţionale și legale -Legea învățământului. 

Astfel, conducerea este exercitată de o echipa managerială compusă din: director, director 

adjunct, administrator de patrimoniu etc. 

DECIZIILE MANAGERIALE ȘI ADMINISTRATIVE sunt adoptate de catre Consiliul 

de Administrare. Consiliul este constituit și funcţionează potrivit prevederilor Legii 

învăţământului și a normelor subsecvente -Regulamentul de organizare și funcţionare a 

unitaţilor de învăţământ preuniversitar (OMEC nr. 5447/ 2020, precum și a propriului 

Regulament intern. Consiliul de administrare este format din reprezentanţii conducerii pe 

linie managerială, cadre didactice și din reprezentanţi ai consiliului local, al părinţilor și al 

primarului. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calităţii (CEAC) se afla în relaţie 

permanentă de colaborare cu Consiliul de administrate și cu Consiliul profesoral. 

DECIZIILE Consiliul profesoral, alcătuit din totalitatea cadrelor didactice, adoptă 

curriculumul la decizia școlii și stabileşte modalităţi de parcurgere a acestuia, validează 

situaţia școlară la sfarșit de semestru și an scolar, stabilește măsuri educaţionale, propune 

recompense și sancţiuni și îndeplinește alte atribuţii conferite prin lege, prin 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar și prin 

Regulamentul intern. Membrii consiliului profesoral se constituie în catedre și comisii 

metodice, care desfășoară activităţile specifice. În școală funcționează un număr de alte 

comisii pe probleme pentru disciplină, orar, şi extracurriculare, protecţia muncii etc. 

 

Parteneri 

• Parteneri deosebit de importanți în conducerea şcolii sunt Asociația părinţilor din 

școala gimnazială nr.2 Buftea și Consiliul elevilor. 

Asociația părinţilor din școala gimnazială nr.2 Buftea s-a constituit ca o verigă importantă 

a structurilor organizaționale care, prin schimbul reciproc, regulat, de informare, idei, 

proiecte și propuneri, armonizează şi conjugă activitatea desfașurată la nivelul şcolii. 

Asociația părinţilor din școala gimnazială nr.2 Buftea își desemnează reprezentanți în 

Consiliul de administrație. 

Consiliile elevilor stabilesc programe de activitate în parteneriat cu profesorii şi părinţii. 

• În organizarea diverselor activităţi curente a unor evenimente,instituţia noastră se 

afla în relaţii de parteneriat cu Consiliul Local Buftea care asigură fondurile necesare 

pentru desfășurarea activității instructiv-educative și de întreţinere și cu Inspectoratul 

Școlar al Judeţului Ilfov pentru coordonarea activității instructiv-educative. 
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• Există parteneriate cu instituții de cultură,biblioteci,alte instituții de învățământ și 

instituţii locale(parteneriat cu Sc.1, 3, 4, liceele din oraș, Centrul cultural Buftea,Palatul 

copiilor și elevilor Ilfov,Palatul Brîncovenesc Mogoșoaia, Primăria Buftea, Poliția Buftea, 

Poliția Ilfov,biblioteca orăşenească etc) 

Vecinatatea cu Palatul copiilor și elevilor Ilfov și Clubul sportiv Ilfov permite derularea 

în condiţii deosebite a activităţilor cultural-artistice şi sportive. 

 

 

 

c. Resurse 

c.l. Resurse curriculare 

Şcoala gimnaziala nr.2 Buftea implementează reglementarile curriculare ale M.E.N. 

Pentru realizarea misiunii sale, ofera preșcolarilor și elevilor începând cu grupa mică / 

clasa pregătitoare Competenţele şi conţinuturile curriculare sunt cele recomandate de 

M.E.N., programele școlare fiind realizate în prima parte a zilei, în cadrul programului de 

dimineață al elevilor pentru învăţământul preşcolar și primar și în schimbul II pentru cel 

gimnazial. Pentru Curriculumul la Decizia Școlii,s-au elaborat programe avizate de 

inspectorii de specialitate din I.S.J.Ilfov . Instrumentele de lucru ale cadrelor didactice 

sunt planurile-cadru, programele şcolare, planificările anuale și semestriale, manualele 

metodice și literatura de specialitate pusă la dispoziţie de școală, manualele școlare 

avizate și altele. 

Orarul zilnic al preșcolarilor și elevilor conţine disciplinele de studiu și alocarile orare 

prevazute de M.E.C.Ș. pentru trunchiul comun, CDS, curriculum diferenţiat, precum și o 

serie de activități extracurriculare pentru care se optează la început de an școlar: 

 

ÎNVAŢĂMĂNT PREŞCOLAR Activităţi alese 

Activităţi pe domenii experienţiale 

Activităţi opţionale 

Activităţi de dezvoltare personală 

ÎNVAŢĂMĂNT PRIMAR 

ÎNVAŢĂMĂNT GIMNAZIAL 

Ore de clasă pentru realizarea 

competențelor din programele de TC si 

CDS. 

Program de teme 

Program de activităţi libere 

Activități extracurriculare realizate de 

cadrele didactice . 

 Program de pregătire suplimentară pentru 

Evaluarea naţională 

Program de educație diferenţiată -

performanţă (pentru concursurile şcolare) 

Program de educație diferenţiată -

recuperare (limba romană, matematică,etc) 

 

 

Materialul didactic, deja bogat și adaptat conţinuturilor și nevoilor pe grupe de vârstă, 

este îmbunătăţit și modernizat permanent. Cadrele didactice utilizează materiale din 

oferta de manuale avizate de către M.E.C.. Acestea sunt suplimentate cu alte manuale și 

materiale, pentru a se putea raspunde nevoii de progres a elevilor. Cadrele didactice au 

obligaţia să susţină materialul formativ-informativ de la clasa și din manual cu o 

bibliografie dinamic valorificată, cu activităţi de tip proiect, interactive, inter- și 

transdisciplinare. Baza materială și resursele umane ale școlii sunt continuu îmbogățite 

pentru a asigura o educație de calitate. 
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Evaluarea internă și evaluarea externă a elevilor sunt preocupări majore ale cadrelor 

didactice, elevilor și părinților.Tot mai mulţi elevi sunt implicaţi în concursurile școlare 

(olimpiade, etc) și obţin rezultate bune și foarte bune la fazele superioare .Examenele 

naţionale sunt evenimente majore în viața instituţiei și sunt pregătite temeinic. 

 

 

c.2. Resurse umane 

 

Personalul didactic .Cadrele didactice respectă Legea învăţământului și statutul 

personalului didactic. Acestia se ghidează, în activitatea lor, dupa Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, dupa Regulamentul 

intern. 

Se urmărește încadrarea cu personal didactic calificat la toate disciplinele de studiu. 

Prin Fişa postului, fiecare cadru didactic realizează ore de curs sau programe individuale 

de recuperare sau accelerare a învăţării 

La începutul fiecarui an școlar, directorii stabilesc modalităţile de monitorizare a 

îndeplinirii obiectivelor-cheie în activitatea şcolii și încurajează înscrierea personalului 

didactic la cursurile de formare ale CCD și ale altor instituţii de formare abilitate de 

M.E.C., înscrierea la probele pentru obţinerea gradelor didactice și participarea acestora 

la diverse programe. Participarea cadrelor didactice la consfătuirile de început de an 

organizate de către inspectorii de specialitate din I.S.J.Ilfov este obligatorie. 

Motivarea personalului didactic urmărește fidelizarea personalului, implicarea reală și 

permanentă (nu numai în orele de program) în implementarea politicii instituției, 

încurajarea dezvoltării profesionale . 

Personalul didactic auxiliar sprijină desfășurarea procesului instructiv-educativ prin: 

Secretar şcolar,administrator de patrimoniu și administrator financiar. Atribuţiile acestora 

derivă din legislaţia în vigoare și se referă, în principal, la evidenţa documentelor școlare, 

transmiterea informaţiilor către cadre didactice, elevi,părinţi,ISJ Ilfov şi relaţia cu 

publicul pentru secretar , coordonarea activităţii financiar contabilă şi adminstrative- 

administrator financiar și coordonarea activității privind asigurarea condițiilor pentru 

buna desfășurare a activităților- administrator de patrimoniu. 

Personalul nedidactic.Îngrijitori, care asigură, pe fiecare etaj, ordinea şi curăţenia; 

Şofer pentru microbuz, care asigură transportul elevilor; 

Populaţia şcolară. Populaţia școlară este asigurată în ceea mai mare parte de copii din 

zona arondată şcolii dar sunt destule cereri de înscriere ale elevilor proveniţi din ale zone 

sau localităţi datorită prestigiului şcolii.

Drepturile și îndatoririle elevilor sunt prevazute în Regulamentul intern și . OMEC nr. 

5447/ 2020Ccu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare. Elevii pot beneflcia 

de burse de ajutor social și burse de merit, în limitele bugetului anual. 

 

 

c.3. Resurse material-financiare 

Şcoala gimnaziala nr.2 Buftea dispune în prezent de spațiu alcătuit din patru corpuri de 

clădire.Într-unul funcţionează Gradiniţa nr.6 PN Buftea-structură a şcolii iar în celelalte 

trei funcționează şcoala corp A cu un etaj , corpul B cu două etaje(săli pentru grupe de 

gradiniță-5 Săli,săli de clasă-14 Săli;laboratoare:1(1-informatică- științe);cabinet 

consiliere:1;cabinet logopedie:1;centru de documentare și informare:1;cancelarie 

profesori:2;secretariat:1;birou director:1;arhivă;sală de sport;curte/spațiu de joacă;teren 

de sport:1;vestiare sală sport:2;depozit materiale;sală depozitare produse alimentare;grup 

sanitar angajați;grupuri sanitare pentru elevi:6) corpul C(modulare) 2 săli și 4 grupuri 
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sanitare. Şcoala pune la dispoziţia profesorilor material didactic şi auxiliar, manuale 

şcolare, Internet, copiatoare, scannere, calculatoare și 

imprimante,laptopuri,videoproiectoare ,consumabile și se preocupă permanent de 

achiziţionarea unor noi echipamente pentru uz didactic în funcţie de bugetul anual alocat.
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d. Stadiul realizării activităţilor de îmbunătăţire a calităţii  

Dinamica realizării măsurilor prevăzute în Planurile operaţionale anuale, în termeni de ,,realizat", 

,,realizat parțial" şi ,,amânat": 

A. Capacitatea instiuţională. 

MĂSURI 

Se va revizui Regulamentul intern. Realizat 2020 

Recrutarea personalului se va face prin concurs organizat conf. ORDIN Nr. 4959 din 2 septembrie 

2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat 

Realizat 2020 

Se vor aplica periodic politicile de personal (evaluare, perfecţionare) Realizat 2020 

Actualizarea proiectului de dezvoltare. Realizat 2020 

Organizarea semestrială de activităţi comune cadre didactice, elevi, părinţi, autorităti 

locale prin care să se facă cunoscute ţintele strategice pentru anul şcolar în curs. 

Realizat 2020 

Se vor organiza activităţi de implicare a părinţilor în campanii de prevenire a 

comportamentelor dăunătoare sănătăţii copiilor din grădiniţă. Realizat 2020 

Dotarea tuturor sălilor de clasă cu  bănci monobloc și înlocuirea celor deteriorate. Realizat 2020 

Laboratorul de TIC-stiinţe va fi dotat conform normativelor de dotare.   Amanat 2021 

Afişarea programului de funcţionare a cabinetului de orientare şi consilere pe uşă. Realizat 2020 

Se va achiziţiona necesarul de mijloace și auxiliare curriculare în funcție de fonduri, cu accent pe 

aria curriculara Stiinţe. Realizat parțial 2020. 

Se vor achiziţiona lucrări de specialitate și de metodică pe specialităţi în biblioteca 

şcolii. Realizat parțial 2020 

 

B.Managementul calității 

 

Implicarea activa a membrilor corpului profesoral în proiecte. Realizat parţial 2020  

Activitatea cadrelor didactice și a elevilor la activitățile extraşcolare şi extracurriculare 

va fi monitorizată săptămânal(realizate în funcție de situațiae). Realizat parțial 2020 

 Consiliul de administrare va analiza eficienţa întregii activităţi. Realizat aug 2020 

Folosirea autoevaluării și interevaluării în activitațile cu copiii gradiniţei. Realizat 2020 

Participarea cadrelor didactice la activitățile metodice desfășurate la nivel 

de judeţ, Realizat 2020 

Se vor face achiziții / investiții în valoare de cel putin 3% din bugetul școlii. Realizat  

2020 

Progresul elevilor va fi înregistrat de fiecare cadru didactic la fiecare discipline. 

Realizat 2020 

Se revizuiesc procedurile interne de asigurare a calității. Realizat 2020 

Revizuirea procedurilor de monitorizare a progresului pentru grupurile vulnerabile în 

situație de risc. Realizat parţial 2019 

Procedurile vor servi la evaluarea cadrelor didactice. Realizat 2020 

Se va revizui baza de date prin adăugarea câmpurilor referitoare la rezultatele 

autoevaluării. Baza de date va fi reactualizată semestrial. Realizat 2019 

Se reconsideră componenţa CEAC în funcţie de ultimele prevederi legislative. Realizat 

2020 
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Se revizuiește programul activităţii CEAC. Realizat 2020 

Informațiile primite prin intrumentele de evaluare a satisfacţiei elevilor vor fi 

sintetizate și comunicate Consiliului profesoral. Realizat în 2020. 

 

7.ȚINTELE STRATEGICE ALE PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2019-

2023 

 

 Având în vedere analiza cantitativă și analiza calitativă,precum și rezultatele obținute prin 

analiza de nevoi,analiza SWOT și analiza PESTE, pentru următorii patru ani ne propunem 

realizarea,în continuare,de activități care să urmarească și să consolideze: 

 

T. 1. Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei 

incluzive şi a valorilor democraţiei realizată prin perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor 

didactice dezvoltarea competenţelor privind utilizarea tehnologiilor moderne de învățare si 

comunicare pentru activitatea fată în față cât și online.. 

T.2. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ 

de calitate; 

T.3. Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative,atăt 

activitatea fată în față cât și online, care să contribuie la promovarea practicilor democratice, 

orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean; 

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

desfășurate atât fată în față cât și online şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari și 

optimizarea  relaţiei  şcoală–comunitate,promovarea imaginii  şcolii  şi  îmbunătățire  relației  

școala părinți în cadrul procesului de dezvoltare a instituţiei 

 

Atingerea graduală a țintelor strategice va începe din anul școlar 2019-2020. 
 

 

8.MOTIVAREA STABILIRII ȚINTELOR STRATEGICE ȘI RESURSE STRATEGICE 

 

           Țintele strategice formulate mai sus în urma aplicării diverselor metode de diagnoză vor 

conduce la îndeplinirea misiunii Școlii gimnaziale nr.2 Buftea, deoarece Școala gimnaziala nr.2 

Buftea, pe de o parte, și elevii, părinții și cadrele didactice pe de altă parte, au creat, de-a lungul 

timpului, o organizație care beneficiază de avantajele listate mai jos. 

 

 

ŢINTA 1 

 

T. 1. Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei 

incluzive şi a valorilor democraţiei realizată prin perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor 

didactice dezvoltarea competenţelor privind utilizarea tehnologiilor moderne de învățare si 

comunicare pentru activitatea fată în față cât și online.. 

Motivarea alegerii ţintei : 
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1. Legea Educaţiei Naţionale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea 

profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea 

si dezvoltarea personală. 

2. Cele opt domenii de competenţe cheie trebuie să stea la baza curriculum-ului şi a proiectării 

didactice. 

3. Misiunea scolii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de şansa dezvoltării sale pentru a fi 

pregatit pentru o treaptă superioară în educaţie, şcoala satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simţi 

competent, de a se adapta la schimbările permanente ale societăţii. 

4. Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane şi materiale, tehnica 

informaţională, metodele activ-participative. 

5. Activitatea şcolii trebuie îmbunătăţită în domeniul asigurării şi evaluării calitătii educaţiei.  

 

 Resurse strategice: 

 

1. Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinţi, autorităţi locale; 

2. Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învăţământ si 

programe şcolare, auxiliare curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de 

probleme, indrumatoare, softuri educationale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, 

echipamente IT, birotică şi consumabile; 

3.  Resursele informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MECȘ, site ARACIP, site ISJ, 

legislaţie actualizată 

4. Resurse de experientă şi expertiză : echipa manageriala, responsabili de comisii, metodişti, 

formatori, mentori din cadrul şcolii şi, dacă este cazul, experţi din exterior. 

5.  Resurse de timp : alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din 

perspectiva unei dezvoltării școlare durabile si pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI  

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

 

ŢINTA 2 

 

Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de 

calitate. 

Motivarea alegerii ţintei : 

1.Legea Educaţiei Naţionale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea 

profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea 

şi dezvoltarea personală. 

2. 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. 

3. Crearea condiţiilor optime în şcoală contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, de a dezvolta 

personalităţi armonioase, autonome şi creative. 

4.  Există în şcoală resursele umane şi materiale, tehnică informaţională, care pot fi folosite mai 

eficient de către cadrele didactice. 

5. Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi factorii implicaţi în 

actul instructiv-educativ. 
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Resurse strategice: 

Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinţi, personal auxiliar, autorităţi locale; 

Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învăţământ si 

programe şcolare, auxiliare curriculare, softuri educaţionale); materiale didactice specifice 

disciplinei consiliere şi orientare, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

 Resursele informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, 

legislaţie actualizată 

Resurse de experientă şi expertiză : echipa managerială, responsabili de comisii, experţi din 

exterior 

Resurse de timp: alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din 

perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI  

 

ȚINTA 3 

 

Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative,atăt 

activitatea fată în față cât și online, care să contribuie la promovarea practicilor democratice, 

orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean; 

Motivarea alegerii ţintei : 

Fiecare diriginte şi învăţător are obligaţia de a desfăşura activităţi educative cu clasa pe care o 

îndrumă. 

Activităţile educative sunt atractive pentru elevi, deoarece se desfăşoară în contexte variate faţă de 

orle de curs. 

Formarea unei personalităţi armonioase, autonome şi creative nu se poate realiza numai prin 

parcurgerea curriculumului obligatoriu, ci mai ales prin desfăşurarea altor activităţi . 

Cadrele didactice au participat la cursuri de formare care le dau posibilitate de a desfăşura 

programe şi proiecte educative de calitate. 

Activitatea educativă în şcoala noastră a fost un punct forte până în prezent.. 

Resurse strategice: 

Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinţi, autorităţi locale; 

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

didactice specifice, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

 Resursele informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, 

legislaţie actualizată 

Resurse de experientă şi expertiză : echipa managerială, consilier educativ, responsabili de comisii, 

experţi din exterior 

 Resurse de timp: alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din 

perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI 

Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEN, primărie, Consiliul local . 

Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEN, primărie, Consiliu local . 
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ȚINTA 4 

 

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

desfășurate atât fată în față cât și online şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari și 

optimizarea  relaţiei  şcoală–comunitate,promovarea imaginii  şcolii  şi  îmbunătățire  relației  

școala părinți în cadrul procesului de dezvoltare a instituţiei 

 
Motivarea alegerii ţintei : 

1.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; 

2.Crearea în şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a colectivului de 

cadre didactice, orientat spre performanţă; 

3.Îmbunătăţirea colaborării elevilor membri în Consiliul elevilor cu profesorii diriginţi şi colegii de 

clasă în vederea derulării de activităţi educative şi extraşcolare; 

4.Operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare; 

5.Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, 

indiferent nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură, prin promovare 

unui învăţământ incluziv; 
6.Existenţa profesorului psihopedagog şi a profesorului de sprijin oferă posibilitatea desfaşurării 

învăţământului incluziv, a consilierii de specialitate pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale. 

7. Optimizarea  relaţiei  şcoală–comunitate,promovarea imaginii  şcolii  şi  îmbunătățire  relației  

școala părinți în cadrul procesului de dezvoltare a instituţiei. 

8.Elaborarea de strategii care să reducă absenteismul și abandonul școlar. 

 

Resurse strategice: 

Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinţi, autorităţi locale; 

Resurse materiale şi financiare: documente specifice managementului şcolii, mapele comisiilor, 

portofolii, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

Resurse informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MEC, site ARACIP, site ISJ, site CCD, 

legislaţie actualizată; 

Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii; 

Resurse de timp: alocate anual pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI şi planurile de 

implementare; 

Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MECC, CJRAE, CCD, primărie, consiliul local 

9.RESURSE.TERMENE.RESPONSABILITĂȚI 

Resursele necesare pentru atingerea țintelor strategice sunt: 

-Resurse financiare: M.E.C,Consiliul Local Buftea,sponsorizări, donații; contribuțiile părinților, 

fonduri obținute prin proiecte. 
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-Resurse umane: cadrele didactice existente și nou-angajate; elevii existenți și cei care se vor 

înscrie la grădiniță și la clasa pregătitoare , la care se adaugă elevii care se transferă la Școala 

gimnaziala nr.2 Buftea. 

- Resursa de timp: 4 ani 

ETAPA I: 2019-2020  

ETAPA II:2020-2021  

ETAPA III: 2021-2023 

Resursa de expertiză este asigurată de Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov. 

TERMENE ȘI RESPONSABILITĂȚI 

ȚINTA STRATEGICĂ TERMEN  RESPONSABILI 

T. 1. Creşterea calităţii procesului 

instructiv-educativ pentru dezvoltarea 

armonioasă a personalităţii elevilor, 

prin formarea şi dezvoltarea 

competenţelor acestora, în spiritul 

educaţiei incluzive şi a valorilor 

democraţiei realizată prin 

perfecţionarea şi formarea continuă a 

cadrelor didactice dezvoltarea 

competenţelor privind utilizarea 

tehnologiilor moderne de învățare si 

comunicare pentru activitatea fată în 

față cât și online.. 

ETAPA I: 2019-2020  
ETAPA II:2020-2021  
ETAPA III: 2021-2023 

 

Director 

Director adjunct 

Responsabil CEAC 

Responsabili comisii 

T.2. Asigurarea condiţiilor optime de 

studiu şi de siguranţă necesare 

desfăşurării unui învăţământ de calitate; 

ETAPA I: 2019-2020  
ETAPA II:2020-2021  
ETAPA III: 2021-2023 
 

Director 

Director adjunct 

Responsabili comisii 

T.3. Creşterea interesului elevilor şi 

cadrelor didactice pentru realizarea de 

activităţi educative,atăt activitatea fată 

în față cât și online, care să contribuie 

la promovarea practicilor democratice, 

orientarea elevilor spre realizarea în 

viaţa publică, exersarea în şcoală a 

calităţii de cetăţean; 

ETAPA I: 2019-2020  
ETAPA II:2020-2021  
ETAPA III: 2021-2023 

 

Director 

Director adjunct 

Responsabil CEAC 

T.4. Reconsiderarea managementului la 

nivelul şcolii şi al clasei în scopul 

eficientizării activităţilor desfășurate 

atât fată în față cât și online şi al 

adecvării la nevoile exprimate de 

beneficiari și optimizarea  relaţiei  

şcoală–comunitate,promovarea imaginii  

şcolii  şi  îmbunătățire  relației  școala 

părinți în cadrul procesului de 

dezvoltare a instituţiei 

ETAPA I: 2019-2020  
ETAPA II:2020-2021  
ETAPA III: 2021-2023 

 

Director 

Director adjunct 

Responsabili comisii 

 

10. OPȚIUNI  STRATEGICE 
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T. 1. Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul 

educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei realizată prin perfecţionarea şi formarea 

continuă a cadrelor didactice dezvoltarea competenţelor privind utilizarea tehnologiilor 

moderne de învățare si comunicare pentru activitatea fată în față cât și online.. 

OPŢIUNI  STRATEGICE: 

Dezvoltarea 

curriculară 

Devoltarea bazei 

materiale şi atragerea de 

resurse financiare 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

Dezvoltarea 

relatiilor 

comunitare 
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Rezultate aşteptate în : 

Toate cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic, atât pentru activitatea fată în 

față cât și online, în conformitate cu documentele de politică educaţională-etapele I,II,III; 

 A crescut interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate şcolare bune si foarte bune, procent de 

promovabiliate în creştere şi scăderea ratei absenteismului-etapele I,II,III; 

Rezultate bune şi foarte bune la evaluarea naţională şi medii ridicate de admiterea în liceu-etapele 

I,II,III; 

■ Cunoaşterea de către 

toate cadrele didactice 

a documentelor de 

politică educaţională 

elaborate extern şi 

intern (MEC, ISJ, 

scoală) şi 

implementarea lor prin 

planurile specifice ale 

catedrelor, comisiilor 

de specialitate  

• Implementarea 

curriculum-ului şcolar, 

prin parcurgerea 

integral a programei şi 

a C.D.S. utilizând cele 

mai eficiente mijloace 

şi metode pentru 

stimularea interesului 

elevilor; 

• Valorificarea 

rezultatelor evaluărilor 

în proiectarea 

demersului didactic; 

Diversificarea ofertei 

de opţionale, prin 

propunerea unor 

programe 

personalizate, atractive 

demersului didactic; 

Proiectarea diferenţiată 

a demersului didactic 

Promovarea învăţării 

prin implicarea activ- 

participativă şi prin 

experimente 

stimulatoare atât 

pentru activitatea fată 

în față cât și online. 

 

Continuarea modernizării 

mediului fizic şcolar prin 

actualizarea mijloacelor 

de învăţământ atât pentru 

activitatea fată în față cât 

și online; 

Îmbogăţirea fondului de 

carte 

Atragerea de fonduri prin 

Consiliul Reprezentativ al 

Părinţilor 

Implicarea activă a tuturor 

cadrelor didactice în 

găsirea de sponsori pentru 

derularea de activităţi 

educative 

Perfecţionarea cadrelor 

didactice pentru utilizarea 

şi eficientizarea 

metodelor de predare 

activ- participative, atât 

pentru activitatea fată în 

față cât și online, pentru 

iniţierea şi dezvoltarea de 

proiecte din perspectiva 

unei dezvoltări durabile 

Pregătirea elevilor 

capabili de performanţă 

în vederea participării lor 

la concursuri şi olimpiade 

şcolare; 

Implicarea elevilor în 

vederea responsabilizarii 

individuale şi colective 

prin activităţi curriculare 

şi de participare activă la 

activităţile şcolii şi 

comunităţii 

• Implicarea membrilor 

comunităţii locale pentru 

sustinerea demersului 

şcolii 

privind educaţia pentru 

dezvoltare şcolară 

durabilă; 

• Implicarea membrilor 

comunităţii locale pentru 

sustinerea demersului 

şcolii 

privind educaţia pentru 

dezvoltare şcolară 

durabilă; 

Valorificarea şi 

îmbogăţirea 

elementelor valoroase 

din tradiţia şcolii şi 

promovarea lor în 

comunitate prin 

organizarea de 

activităţi, prezentarea 

rezultatelor în buletinul 

informativ , revista 

şcolii, site-ul şcolii, al 

oraşului, etc. 

Continuarea 

proiectului „Învață să 

trăiești sănătos!”  

Reconsiderarea ofertei 

educaţionale în funcţie 

de nevoile specifice ale 

comunităţii şi 

resurselor de care 

dispune şcoala. 

Colaborarea cu 

autorităţile locale şi cu 

alţi parteneri de la 

nivel local şi judeţean 

implicate în actul 

educaţional, în 

derularea de proiecte şi 

programe de dezvoltare 

şcolară pentru dotarea 

tuturor elevilor cu 

tablete conectate la 

internet. 
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Creşterea gradului de satisfacţie a elevilor şi părinţilor faţă de metodele utilizate în predare-

învăţare, atât pentru activitatea fată în față cât și online -etapele I,II,III; 

Mai mulţi elevi premiaţi la olimpiadele şi concursurile şcolare judeţene şi naţionale-etapele I,II,III. 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 2. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare 

desfăşurării unui învăţământ de calitate; 

OPŢIUNI STRATEGICE: 

Dezvoltarea 

curriculară 

Devoltarea bazei 

materiale şi atragerea 

de resurse financiare 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

Dezvoltarea 

relatiilor 

comunitare 

Susţinerea în cadrul 

orelor de consiliere şi 

orientare a unor teme 

privind educaţia 

rutieră, traficul de 

persoane, riscurile 

consumului de 

droguri si substanţe 

etnobotanice, educaţie 

pentru sănătate 

Reactualizarea RI cu 

unele sancţiuni în 

cazul nerespectării 

normelor de conduită 

în şcoală 

Valorificarea tuturor 

momentelor propice 

în cadrul orelor, în 

vederea menţinerii 

unui ambient plăcut şi 

curat, în favoarea 

elevilor 

Menţinerea în incinta şi 

perimetrul şcolii a unui 

climat de siguranţă fizică 

și epidemiologică, a unui 

ambient propice actului 

educaţional prin 

implicarea elevilor, 

cadrelor didactice, 

parinţilor şi Consiliului 

local 

Asigurarea bazei 

logistice pentru 

evaluarea elevilor 

claselor a Il-a, a IV-a, a 

Vl-a şi a VIII-a, pentru 

olimpiade şcolare, pentru 

activităţile educative şi 

sportive, extracurriculare 

şi concursurile şcolare 

Menţinerea în stare de 

bună funcţionare a 

sistemului de 

supraveghere video 

Asigurarea resurselor 

umane necesare 

desfăşurării în condiţii 

optime a procesului 

instructiv- educativ atât 

pentru activitatea fată în 

față cât și online 

Repartizarea bugetului pe 

priorităţi, cu consultarea 

factorilor implicaţi 

(Centrul de execuţie 

bugetară, Primărie, 

Comitetul Reprezentativ 

al Părinţilor) 

Întreţinerea bazei 

materiale existente şi 

îmbunătăţirea acesteia 

prin diverse mijloace de 

atragre a resurselor 

Monitorizarea respectarii 

de către elevi şi 

personalul şcolii a 

legislaţiei în vigoare, a 

prevederilor 

Regulamentului intern 

• Reactualizarea 

parteneriatului cu 

Poliţia în vederea 

creşterii siguranţei 

elevilor şi cadrelor 

didactice, pentru 

combaterea 

delincvenţei juvenile şi 

a manifestarilor 

violente, a 

absenteismului, prin 

realizarea unor ore de 

consiliere şi orientare 

cu participarea cadrelor 

de 

poliţie 

• Iniţierea elevilor 

adoptarea unui 

comportament adecvat 

în situaţii de urgenţă 

prin simulările 

semestriale şi prin orele 

de dirigenţie în 

colaborare cu ISU 

 

Rezultate așteptate: 

Cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi orientare 

şi activităţi educative ,atât pentru activitatea fată în față cât și online, având în vedere asigurarea 

condiţiilor optime de studiu şi siguranţă fizică și epidemiologică-etapele I,II,III; 

Numărul elevilor implicaţi în activităţi eductive şcolare şi extraşcolare a crescut, interesul elevilor 

faţă de păstrarea bunurilor şi a ambientului şcolii este mai mare-etapele I,II,III; 

Rezultate bune la evaluarea naţională si medii ridicate de admiterea în licee -etapele I,II,III; 
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 Creşterea gradului de satisfacţie al elevilor si părinţilor faţă de ambientul şcolii şi de condiţiile de 

siguranţă fizică și epidemiologică din şcoală-etapele I,II,III; 

Fluxul activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat este îmbunătăţit-etapele I,II,III; 

 

T.3. Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi 

educative,atăt activitatea fată în față cât și online, care să contribuie la promovarea 

practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în 

şcoală a calităţii de cetăţean; 

OPŢIUNI STRATEGICE: 

Dezvoltarea 

curriculară 

Devoltarea bazei 

materiale şi atragerea 

de resurse financiare 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

Dezvoltarea 

relatiilor 

comunitare 

Propunerea de către 

fiecare diriginte şi 

învăţător a unui program 

de activităţi 

extracurriculare(organiz

ate în funcție de situația 

epidemiologică) la 

sugestia şi cu 

participarea tuturor 

elevilor; 

Proiectarea responsabilă 

a activităţilor pentru 

săptămâna “Să ştii mai 

multe, să fii mai bun”, 

în vederea implicării 

elevilor în activităţi în 

comunitate şi activităţi 

de voluntariat 

Participarea la 

activităţile educative 

desfăşurate în şcoală sau 

în comunitate 

Implicarea elevilor în 

organizarea activităţilor 

educative 

Implicarea Consiliului 

Reprezentativ al 

părinţilor în atragerea de 

persoane fizice sau 

juridice care prin 

contribuţii financiare şi 

materiale să susţină 

programe de modernizare 

a activităţii educative şi a 

bazei material pentru 

buna desfășurare a 

activităților fațăîn față 

sau online. 

Implicarea elevilor în 

strângerea de fonduri 

prin desfăşurarea unor 

proiecte ce vizează 

reciclarea sau 

valorificarea unor 

produse create de ei 

Implicarea unui număr 

mare de elevi în activităţi 

educative, participarea la 

concursuri artistice şi 

sportive, indiferent de 

etnie, apartenenţă 

religioasă(organizate în 

funcție de situația 

epidemiologică) 

Continuarea 

parteneriatului familie- 

şcoală prin includerea 

părinţilor în activităţi, 

lectorate, diseminări de 

bune practici etc. 

Diseminarea în 

comunitate a 

activităţilor 

desfăşurate de şcoală, 

în vederea creşterii 

vizibilităţii şcolii şi 

întărirea imaginii 

acesteia în comunitate 

Menţinerea colaborării 

şcoală- familie -

comunitate prin 

activităţi şi acţiuni la 

care participă elevii 

şcolii şi care fac să 

crească prestigiului 

acesteia în comunitate; 

Rezultate aşteptate: 

Toate cadrele didactice propun activităţi educative (organizate în funcție de situația 

epidemiologică) în conformitate cu interesele elevilor şi ale comunităţii, în perspectiva îndeplinirii 

misiunii şcolii; -etapele I,II,III; 

Creşte numărul proiectelor educative desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional, în care şcoala 

este implicată-etapele I,II,III; 

Interesul elevilor şi părinţilor pentru activitatea educativă a crescut, fiind concretizat în iniţiative 

din partea acestora, numărul participanţilor, calitatea activităţilor desfăşurate-etapele I,II,III; 

Rezultate foarte bune obţinute la concursurile cu tematică educativă propuse de ISJ, MEC sau de 

alţi parteneri educaţionali-etapele I,II,III; 

Creşterea gradului de satisfacţie al elevilor si părinţilor faţa de activităţile educative desfăşurate-

etapele I,II,III; 
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Consiliul elevilor este mai vizibil în viaţa şcolii-etapele I,II,III; 

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

activităţilor desfășurate atât fată în față cât și online şi al adecvării la nevoile exprimate de 

beneficiari și optimizarea  relaţiei  şcoală–comunitate,promovarea imaginii  şcolii  şi  

îmbunătățire  relației  școala părinți în cadrul procesului de dezvoltare a instituţiei. 

OPŢIUNI STRATEGICE: 

Dezvoltarea 

curriculară 
Devoltarea bazei 

materiale şi atragerea 

de resurse financiare 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

Dezvoltarea 

relatiilor 

comunitare 

  Cultivarea unui sistem 

de valori şi a eticii 

manageriale bazate pe 

transparenţă, comunicare 

şi înţelegere, în care 

atribuţiile şi 

responsabilităţile să fie 

cunoscute şi respectate la 

fiecare nivel: al 

conducerii, pe arii 

curriculare, pe domenii de 

probleme, pe discipline, 

pe clase; 

Proiectarea activităţilor 

manageriale pe baza unei 

diagnoze pertinente, 

specifice, realiste, cu ţinte 

strategice care să vizeze 

proceduri de asigurare a 

calităţii în educaţie; 

• Consiliere, control, 

monitorizare, evaluare, 

bazate pe reguli şi pe 

proceduri; 

Aplicarea programelor 

naţionale, popularizarea 

legislaţiei şcolare în 

rândul elevilor, părinţilor 

şi al cadrelor didactice; 

• Proiectarea activităţii 

educative ,atât fată în față 

cât și online ,la nivelul 

claselor respectând 

programa pentru 

consiliere şi alte 

documente în domeniu 

   Luarea deciziilor 

referitoare la necesarul 

resurselor financiare 

prin consultarea 

organismelor de lucru  

  Gestionarea corectă şi 

eficientă a resurselor 

materiale 

   Realizarea unei baze 

de date cu elevii ai 

căror părinţi sunt 

plecaţi în străinătate 

Construirea unei baze 

de date referitoare la 

persoane şi servicii de 

contact pentru 

sprijinirea activităţilor 

şcolii 

   Participarea echipei 

manageriale, a şefilor de 

catedră la cursuri de 

management educaţional; 

Delegarea responsabilităţilor 

în cadrul echipei 

manageriale avându-se în 

vedere criteriile de 

competenţă profesională şi 

managerială, precum şi 

principiul lucrului în echipă 

Distribuirea 

de responsabilităţi tuturor 

cadrelor didactice, în 

vederea valorificării 

potenţialului individual prin 

consultare şi implicare; 

• Evaluarea 

performanţelor cadrelor 

didactice pe baza 

indicatorilor de performanţă 

• Vizite efectuate la 

domiciliul elevilor de către 

diriginţi şi învăţători pentru a 

cunoaste îndeaproape mediul 

în care aceştia trăiesc şi 

colaborarea cu profesorii 

clasei pentru ca aceştia să 

cunoască problemele elevilor 

Consilierea elevilor de către 

psihopedagogul şcolii care 

trebuie să fie în legătură atât 

cu familia elevului, cât şi cu 

învăţătorul, învăţătorul de 

sprijin ( în cazul elevilor 

CES) sau dirigintele; 

• Identificarea, prin 

evaluare instituţională, 

a nevoilor de educaţie 

ale comunităţii locale şi 

căutarea posibilităţilor 

de satisfacere a acestora 

în cadrul normativ 

existent şi cu resursele 

disponibile 

Elaborarea de rapoarte 

privind activitatea de 

asigurare a calităţii 

educaţiei şcolare şi 

prezentarea lor în cadrul 

CA şi în buletinele 

informative 

Derularea 

parteneriatelor 

educaţionale în vederea 

eficientizării 

demersurilor educative 

de la nivelul claselor şi 

şcolii 

Întâlniri 

periodice cu părinţii 

(şedinţe, consultaţii, 

lectorate); 

Colaborarea cu serviciul 

social din cadrul 

primăriei pentru 

cazurile speciale; 
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Rezultate așteptate: 

Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a monitorizării atente a activităţii desfăşurate de 

către responsabilii de comisii şi a conducerii şcolii-etapele I,II,III; 

Valorificarea mai eficientă a resurselor umane şi materiale în vederea obţinerii de rezultate şi mai 

bune printr-um management de calitate-etapele I,II,III; 
O imagine bună în comunitate şi în afara acesteia-etapele I,II,III; 
O relaţie mai bună cu beneficiarii direcţi şi indirecţi-etapele I,II,III; 
Relaţia diriginte-elev capătă o altă dimensiune - dirigintele este atât managerul clasei, cât şi al 

activităţilor educative, el creează mediului educogen în clasă, coeziunea şi dinamica grupului-

etapele I,II,III, rezolvă cu tact pedagogic problemele grupului, pentru reducerea absenteismului și 

abandonului școlar. 

 

 

 

11. PROGRAME DE DEZVOLTARE 

 
 

Nr. 

Crt. 

Domeniul funcţional Programe propuse 

1. CURRRICULUM ŞI VIAŢA 

ŞCOLARĂ 

Calitatea procesului instructiv-educativ 
Programul de îmbunătăţire a ofertei educaţionale a şcolii 

2. RESURSE UMANE Programul de pregătire al cadrelor didactice 

Programul de activități extrașcolare 

 

3. RESURSE MATERIALE ŞI 

FINANCIARE 

Programul de reabilitare /dotare 

 

4. RELAŢII COMUNITARE Programul de îmbunătăţire a relaţiilor cu comunitatea 

 

 

12. REALIZAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE 

 

Implementarea proiectului se bazează pe realitatea şcolii la începutul anului şcolar 2020-2021, pe 

informaţiile obţinute din rapoartele responsabililor de comisii, din informaţii provenite de la cadre 

didactice, din literatura de specialitate în management educaţional. El este avizat de Consilui de 

administraţie şi este documentul principal pe baza căruia se vor elabora celelalte documente 

manageriale ale şcolii. 
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Pentru realizarea obiectivelor propuse se cere o bună orientare şi mobilizare a resurselor umane şi 

material- financiare, dar pot apărea şi condiţionări externe favorabile sau nefavorabile, 

neanticipate, conjuncturale. 

Se vor evalua rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a PDI şi se vor compara cu 

priorităţile stabilite. Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi ale 

Consiliului de administraţie. Pe perioade scurte (anuale semestriale), ţinând cont de realităţile 

momentului, pot apărea noi obiective generate de schimbările datelor de intrare. Acestea vor fi 

identificate şi cuprinse în Planul managerial anual al şcolii. 

13. MONITORIZARE, EVALUARE 

 

Pentru monitorizare se vor aplica chestionare beneficiarilor si colaboratorilor.  

Evaluarea se va realiza pe baza ţintelor si indicatorilor asociaţi pentru fiecare obiectiv. 
Se vor realiza rapoarte trimestriale privind stadiul implementării PDI. 
 Coordonarea generala a activităților va fi realizata de directorul scolii. 
 
 
 
Tipul activității 

Responsabilitatea 
monitorizării si 

evaluării 

 
Frecventa 

monitorizării 

 
Data întâlnirii de 

analiza 

Întocmirea seturilor de date 
care 
sa sprijine monitorizarea 
ţintelor 

Director Lunar Martie  

Monitorizarea periodica a 
implementării acţiunilor 

individuale 

Coordonator CEAC Trimestrial Decembrie  

Comunicarea acţiunilor 
corective 
in lumina rezultatelor obţinute 

Director Trimestrial Decembrie  
Aprilie  

Analiza informaţiilor privind 
progresul realizat in atingerea 

ţintelor 

Comisia de asigurare a 
calităţii 

Anual Iunie 

Stabilirea metodologiei 
de 
evaluare si a indicatorilor 
de evaluare a impactului 
asupra comunităţii 

Director 
Coordonator CEAC 

Anual Septembrie  

Prezentarea generala a 
progresului realizat in 

atingerea 

ţintelor 

Director Anual Iunie  

Evaluarea progresului in 
atingerea ţintelor. 
Actualizarea activităților in 
lumina evaluării 

Comisia de asigurare a 
calităţii 

Anual Iunie  

 
 

 Evaluarea 
Evaluarea în educaţie cuprinde metodele şi procedeele aplicate pentru : 
-   Stabilirea raportului dintre rezultatele obţinute şi cele intenţionate; 
-   Corectarea rezultatelor în sensul dorit; 
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Ce urmărim şi evaluăm, pe parcursul şi la sfârşitul activităţilor propuse: 

-   Progresul :gradul de avansare în raport cu obiectivele şi termenele propuse; 

-   Costurile :concordanţa/ neconcordanţa dintre resursele planificate şi cele efectiv utilizate ( 

finanţe, timp,dotare) 

-   Rezultatele : respectarea indicatorilor de realizare a obiectivelor propuse; 
-   Calitatea : nivelul atingerii scopului propus, “valoarea adăugată” şi “valoarea creată” în urma 
realizării obiectivelor propuse, deci a schimbărilor efectiv realizate-cele aşteptate dar şi cele 
neaşteptate 
Instrumentele de evaluare folosite formează un “portofoliu” care cuprinde : 

Fişe de autoevaluare şi declaraţii de intenţie; 

-   Chestionare; 

-  Ghiduri pentru interviuri; 

-   Ghiduri de observaţii; 

-   Diferite tipuri de proiect; 

-   Modele de rapoarte scrise; 

-   Diferite fişe de apreciere; 

-   Fişe de analiză a documentelor şcolii; 

-   Înregistrări video; 

-   Obiecte concrete-rezultatele “materiale” ale proiectului; 

-   Fişe de verificare a realizării activităţilor pe intervalele de timp stabilite ( o luna, trei luni,  şase 

luni, 1 an, 2ani ) 

 Asigurarea calităţii: 
La modul cel mai general calitatea este asociată cu un nivel sau grad de excelenţă, valoare sau 

merit, cât de “bun” sau de “rău” este cineva sau ceva. 

-  Categorii de indicatori ai calităţii oferite de şcoală: 

-  Creşterea calităţii activităţii elevilor; 

-  Creşterea calităţii instruirii 

-  Creșterea calităţii evaluării; 

-  Creşterea calităţii mediului de învăţare 

-  Creşterea calităţii vieţii şcolare 

-  Creşterea calităţii managementului şcolar: 

-  Creşterea calităţii personalului 

-  Creşterea capacităţii financiare a şcolii (indiferent de sursă) 

- Creşterea nivelului de satisfacţie a părinţilor, elevilor, întregii comunităţi 

 

SURSE DE INFORMARE 

 

1. Planul local de acţiune pentru dezvoltarea învăţământului  

2. Statistici, platforma SIIR, BDNE   
3. Situaţii statistice ale şcolii    
4. Planul de dezvoltare şcolară.   
5. Asigurarea calităţii în educaţie  

 

 

 

 

DIRECTOR, 
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PROF.GĂIȘTEANU DOREL VIOREL 
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ANEXA 1  
 
1. PLANUL OPERAŢIONAL PRIVIND DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ A ŞCOLII GIMNAZIALE NR 2 BUFTEA PENTRU 4 ANI (2019-2023)- 

 a. DOMENIUL MANAGEMENT 

OBIECTIVE MODALITĂŢI DE REALIZARE RESURSE RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

Dezvoltarea, 
perfecționarea şi 

eficientizarea 

activități 

manageriale 

- atribuirea de responsabilităţi şi 
sarcini echilibrate 

- delegarea de atribuţii 

- construirea echipelor de lucru 

- motivarea personalului 

 Financiare şi materiale: 

 Umane: 

- cadre didactice care dovedesc potenţial 
şi disponibilitate 

 Informaţionale: 

- regulamente, ghiduri 

   Timp: ½ an 

   Autoritate şi putere: 

- decizii interne 

Director 2019-2023 Documente manageriale si 
strategii de lucru corect 

elaborate pentru fiecare 

departament(management, 

resurse umane, administrativ, 

arii curriculare /comisii 

metodice, comisii 
tehnice, CEAC, Comisia de 

Control Intern ),bibliotecă. 

Crearea condiţiilor 
pentru realizarea 

descentralizării 

învăţământului 

profesionalizarea managementului 
- elaborarea strategiilor de 

selecţie,menţinere şi promovare 

a personalului 

- stabilitatea personalului 

didactic competent prin aplicarea 

Art. 253 din Legea 

1/2011 

- marketizare 

Financiare şi materiale: 

- bugetul central și resurse extrabugetare 

 Umane: 

- Echipa managerială 

 Informaţionale:-Legislație, reglementări, ghiduri 

   Timp: 2  ani 

   Autoritate şi putere: 

- autoritățile locale, CA, sindicat, 

Director 
CA 

2019-2023 Acoperire 100% cu cadre 
didactice înalt calificate 

Dezvoltarea 

climatului competitiv 

pentru asigurarea 
calităţii în educaţie 

- elaborarea planurilor 

strategice privind măsurile de 

asigurare a calităţii 
- elaborarea raportului anual 

privind calitatea serviciilor 
educaţionale furnizate de şcoală 

 Financiare şi materiale: 

- resurse proprii, echipamente, fișe de evaluare 

 Umane:- CEAC 

 Informaţionale: 

- Legislație, ghiduri, rapoarte 

   Timp: ½ an 

   Autoritate şi putere: 

CEAC 2019-2023 Obţinerea (anual) a 

calificativului “Foarte bine” la 

evaluările interne 
Raportul anual de evaluarea 

calității - calificativ bine/foarte 

bine 
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  - ARACIP    
Dezvoltarea 
sistemului de 

elaborare şi aplicare a 
procedurilor 

Stabilirea compartimentelor in 
cadrul instituţiei şi identificarea 

procedurilor operaţionale specific 
fiecărui compartiment; 

- Elaborarea procedurilor 

operaţionale 

de către fiecare compartiment în 

parte; 

- Aprobarea procedurilor în C.A. si 

informarea tuturor persoanelor 

implicate; 

- Aplicarea procedurilor la nivelul 

unităţii; 
- Revizuirea procedurilor 

operaţionale în funcţie de noi 

situaţii, probleme 

 Financiare şi materiale: 
- resurse proprii, echipamente, logistică 

 
 Umane: 

- CEAC, responsabili CM 

 Informaţionale: 

- Legislație, ghiduri, rapoarte, indicatori 

   Timp: ½ an 

Autoritate şi putere 
-Echipa managerială 

Director 
CEAC, 

responsabili 
CM 

2019-2023 Proceduri aprobate pentru 
toate 

compartimentele 

Creșterea calități activității 
,obținerea calificativului foarte 

bine privind managementului 

educaţiei 

 

Riscuri: 

  Lipsa unor planuri realiste de dezvoltare a resurselor umane pe termen lung și mediu; 

  Instabilitatea legislativă; 

  Supraîncărcarea timpului cu lucrări solicitate de autorități cu termene de transmitere scurte. 

  Accentuarea activităților legislative în detrimentul celor manageriale. 

  Amânarea descentralizării ceea ce conduce la imposibilitatea gestionării resurselor umane, achiziții de material si financiar 
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b.DOMENIUL CURRICULUM 
 

 
OBIECTIVE MODALITĂŢI DE REALIZARE RESURSE RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

Dezvoltarea cu 
precădere la elevii 

şcolii a 
competenţelor de 

comunicare socială 

realizarea unei predări prin abordări 
transdisciplinare şi interdisciplinare 

ale curricumului prin explicarea 

utilităţii practice a conţinuturilor. 
- utilizarea metodelor activ- 

participative 

- utilizarea SEI în procesul 

educaţional 

- sistematizarea şi esenţializarea 

cunoştinţelor 

- realizarea în şcoală a unor discipline 

opționale care se referă la aceste 

competenţe. 

- participarea elevilor la dezbateri 
în 

cadrul Consiliului elevilor şi 

implicarea lor in medierea 

conflictelor. 

 Financiare şi materiale: 

- echipamente de laborator,buget local 

 Umane: 

- cadre didactice care dovedesc 

potenţial şi disponibilitate, informatician 

 Informaţionale: 

- Programe, manuale, lecții PPT 

   Timp: permanent 

   Autoritate şi putere: 

- Inspectori, SIVECO 

Director 2019-2023  
-95%calificative “Foarte 
bine” în urma asistenţelor la 

oră 

 

Sprijinirea elevilor 
mai puţin motivaţi şi 
mai puţin sprijiniţi de 

familii în vederea 

ameliorării rezultatelor 

şcolare 

pregătirea diferenţiată a elevilor 
- activităţi de pregătire suplimentară 

- motivarea elevilor 

- utilizarea unor grile de evaluare 
Corespunzătoare 

- pregătirea lecţiilor şi a temelor în 

cadrul semiinternatului. 

- realizarea demersurilor în 

colaborare cu părinţii sau Protecția 
copilului 

Financiare şi materiale: 
- bugetul local, echipamente, săli de 

clasă 

 Umane: 

- Cadre didactice, consilier educativ 

 Informaţionale: 

- Programe auxiliare, 

programe de recuperare 

   Timp: 4  an 

   Autoritate şi putere: 

- echipa managerială 

Responsabili 
CM, Consilier 
educatic 

2019-2023 Creşterea în fiecare an a 
numărului de elevi cu medie 

peste 6,50 cu 10% 

-Creșterea gradului de 

individualizare și diferențiere a 

învățării - activitate diferenţiată 
individuală/pe grupe – minimum 

20%) 

 

Dezvoltarea CDS în 
funcţie de nevoile 

integrării în 

- diversificarea ofertei de programe 
opţionale 

realizarea unor activităţi 

 Financiare şi materiale: 

- buget, echipamente IT, materiale didactice 

Consiliul de 
curriculum 

2019-2023 Creşterea gradului de 
satisfacere a elevilor in 

urma parcurgerii programelor 



 

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA PENTRU PERIOADA 2019 – 2023 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 BUFTEA SI GRADINITA NR.6 BUFTEA 

 

 

 

21 
 

 

 
comunitate și 
societate 

extracurriculare 
(sportive, comunicare, etc) 

- realizarea în şcoală a unor 

discipline 

caracteristice 

 
 Umane: 

- Cadre didactice 

 Informaţionale: 

- Programe, auxiliare didactice, lucrări 
de specialitate 

   Timp: 4 an 

   Autoritate şi putere: 

- comunitate locală, echipa managerială 

  CDŞ propuse. 

Dezvoltarea unui 
sistem eficient 

de monitorizare 

a elevilor 

- elaborarea fişelor psiho - 

pedagogice 

- fişe de urmărire a frecvenţei 

- fişe de urmărire a disciplinei 
elevilor 

- fișa de progres a rezultatelor 

- constituirea Consiliului Elevilor 

- procedura operaţională pentru 

sancţionarea elevilor 

 Financiare şi materiale: 

- resurse proprii, echipamente, logistică 

 
 Umane: 

- Diriginți, învățători, educatori 

 Informaţionale: 

- catalog, rapoarte, observații 

directe,interviuri 

   Timp: 4 an 

Autoritate şi putere 

- Decizii interne 

Director 
CEAC, 

responsabili 

comisie 

diriginți 

2019-2023 - scăderea numărului de 

absenţe nemotivate cu 30% 

 
- scăderea cu 30% a 

actelor de indisciplină 

 

Riscuri : 

  Lipsa stabilității în dezvoltarea curriculară la nivel național 

  Existența unor incompatibilități inter și intradisciplinare, 

  Fonduri limitate pentru formarea si reconversia profesionala a cadrelor didactice in domeniul curricular.
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c.DOMENIUL: RESURSE UMANE 

OBIECTIVE MODALITĂŢI DE REALIZARE RESURSE RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

Dezvoltarea 
competenţelor 

profesionale şi 
manageriale 

- analiza nevoii de formare 
- identificarea si promovarea ofertelor 

de formare şi perfecționare ( POS-
DRU, CCD, , etc.) 

- participarea efectivă la cursuri de 

formare 

 Financiare şi materiale: 

- resurse proprii, buget local, săli de clasă, săli CCD 

 Umane: 

- Formatori, cadre didactice 

 Informaţionale: Baza de date 

   Timp: 5 an 

Autoritate şi putere 
Reglementări în vigoare 

Director, 
responsabil cu 

perfecționarea 

2019-2023 directorii, membrii CA, 
membrii CEAC si 
responsabilii de arii 

curriculare/comisii metodice, 

(secretariat, administrativ ) vor 

participa la cel puțin 
un stagiu de formare in 

management si managementul 

calităţii. 

Dezvoltarea 
profesională 

a cadrelor didactice 
prin activităţi 

ştiinţifice şi metodice 

- analiza nevoii de formare 
- identificarea si promovarea ofertelor 

de formare şi perfecționare ( POS-

DRU, CCD, etc.) 

- înscrierea şi participarea cadrelor 

didactice la programele masteriale 
şi doctorale, grade didactice, cursuri 

de formare, sesiuni si conferinţe 

știinţifice. 

- organizarea în şcoală a unor 
manifestări ştiinţifice cu 

participarea elevilor si cadrelor 

didactice ; 

- diseminarea cunoştinţelor 

dobândite în cadrul activităţilor 
ştiinţifice şi metodice 

 Financiare şi materiale: 

- fonduri europene, buget local, săli de 

clase, chestionare de identificare a 

nevoilor de formare, portofolii 

 Umane: 

- Formatori ,cadre didactice 

 Informaţionale: 

- Baza de 

date 

   Timp: permanent 

   Autoritate şi putere: 

- reglementări în vigoare 

Manager 
Responsabilul 

comisiei de 

perfecționare 

,responsabilii de 
CM 

CEAC 

2019-2023 toate cadrele didactice vor 
acumula 90 credite rezultate 

din activităţile de 

formare/perfecționare si din 

activităţile informale, 

conform legislației în 
vigoare 

Dezvoltarea bazei de 

date privind elevii 

şcolii şi încadrarea 

cu personal 

întocmirea bazei de date cu elevii si 
personalul scolii şi actualizarea 

anuală a acesteia 

- completarea corecta a 

documentelor 

de studiu ( Registru matricol, 

 Financiare şi materiale: 

- echipamente de laborator,buget local 

 Umane: 

- cadre didactice 

 Informaţionale: 

- Cataloage, baze de date 

Manager, 
responsabil 

BDN 

permanent Baza de date electronică 
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Registru de evidenţă a elevilor , 
cataloage ) 

- elaborarea corectă a planului de şcolarizare pentru toate 

nivelurile de învăţământ 

   Timp: permanent 

   Autoritate şi putere: 

- metodologii în vigoare 

 
 
Riscuri : 

  Lipsa unor planuri realiste de dezvoltare a resurselor umane pe termen mediu și lung; 

  Lipsa resurselor pentru motivarea elevilor si a personalului cu performanțe in activitate. 

  Fonduri limitate pentru formarea si reconversia profesionala a cadrelor didactice
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d. DOMENIUL RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 
 

 
 

OBIECTIVE MODALITĂŢI DE REALIZARE RESURSE RESPONSABIL  INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

Îmbunătățirea dotării 
cu mijloace de 

învățământ in 
vederea 

creșterii 

calității 

învățării 

- identificarea nevoilor privind 
dotarea cu materiale didactice şi 

mijloace de învăţământ eficiente; 

- reamenajarea spaţiului si a sălilor de 
clasa pentru introducerea clasei 

pregătitoare; 

- amenajarea şi dotarea cabinetului 

IT 

- achiziţionarea de material didactic 

- achiziţionarea de mobilier adecvat 

- măsuri pentru conservarea şi 

administrarea responsabilă a bazei 

existente 

 Financiare şi materiale: 
- resurse proprii, buget local 

 
 Umane: 

- Personal nedidactic, 
administrator, muncitori 

 Informaţionale: 

- Analiza de nevoi, referate de 

necesitate 

   Timp: 4 an 

Autoritate şi putere 
Primăria 

Director, 
responsabil cu 

achizițiile 

2019-2023 - săli amenajate cu 
mobilier corespunzător pentru 

clasele pregătitoare 

- dotarea cu 20 
calculatoare și 

reînfintarea laboratorului 

- suplimentarea cu 25 

calculatoare, camere web 
a laboratorului si a 

salilor de clasa necesare 
transmiterii online pe 

perioadea pandemiei 
- dotarea cu 50 % mobilier nou 

- 
 

Dezvoltarea 

bibliotecii 
şcolare şi înfiinţarea 

unui 

punct permanent 

de informare 

- informatizarea bibliotecii 

- crearea unui spațiu de lectură 
- creşterea fondului de carte 

 Financiare şi materiale: 
- fonduri europene, buget local, săli de 

clase, chestionare de identificare a 

nevoilor de formare, portofolii 

 Umane: 

-
 bibliote

car 

 Informaţionale: 

- Baza de 

date 

   Timp: permanent 

   Autoritate şi putere: 

- decizie internă 

Manager 

bibliotecar 

2019-2023 - creşterea nr. de cărţi cu 

5% 
- creșterea cu 10% a elevilor 

cuprinşi în 

baza de date a bibliotecii 

- program informatizat 

al bibliotecii. 

-aprobarea postului de 

bibliotecar. 

Asigurarea de resurse 
extrabugetare 

pentru derularea 

unor proiecte 

extracurriculare şi 

extraşcolare, 

sponsorizări 
- donaţii 

 Financiare şi materiale: 

- fonduri extrabugetare 

 Umane: 

- cadre didactice , administrator 

 Informaţionale: 

- Oferta solicitanților 

Manager, 
responsabil 

BDN 

permanent - nivelul fondurilor 
obţinute-creștere5% 

- nr.de proiecte-creștere5% 

 

- achiziţii realizate 
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existenţa 
unui fond de 

    Timp: permanent 

   Autoritate şi putere: 

- metodologii în vigoare 

   

Amenajarea Arhivei 
şcolii 

identificarea surselor de finanțare 
pentru amenajarea arhivei şcolii 

- inventarierea documentelor 

şcolare 

- arhivarea documentelor şcolare 

conform nomenclatorului aprobat 
de CA si Arhivele naționale; 

 Financiare şi materiale: 

- fonduri extrabugetare, spațiu amenajat 

 Umane: 

- Secretar, administrator 

 Informaţionale: 

- Oferta solicitanților 

   Timp: permanent 

   Autoritate şi putere: 

 - metodologii în vigoare 

Director, 

contabil 

secretar, 

administrator 

2019-2023 - Nomenclator aprobat de 
CA si Arhivele Naționale 

- Arhiva amenajată 

pentru documentele si 

actele de studii elaborate până 

in anul 2023 

 

RISCURI : 

  Centralizarea si administrarea resurselor financiare de către administratorul financiar. 

  Resurse financiare limitate insuficiente pentru investiții majore pentru dotarea scolii cu tehnologie performant
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e. DOMENIUL PARTENERIAT ŞCOALĂ-COMUNITATE 
 

OBIECTIVE MODALITĂŢI DE REALIZARE RESURSE RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

Implementarea 
Programului ” 

Scoală după şcoală”, 
pentru 

elevii claselor I-IV 

- Chestionare aplicate 
părinţilor elevilor din clasele I-IV 

- Identificarea şi amenajarea 

spaţiului de la fundație 
- Asigurarea cu personal 
- Planificarea activităților 

care se vor desfășura în 

cadrul programului 

 Financiare şi materiale: 
- spațiu amenajat, sponsori 

 
 Umane: 

- Personal fundație 

 Informaţionale: 

   Legi, metodologii 

Autoritate şi putere 
Fundația 

Director, 
responsabil cu 

achizițiile 

2019-2023 - Nr. Solicitări pentru 

înscrierea elevilor în 
program 

- Spațiu amenajat 
- Orarul activităților 

. 

Realizarea unei bune 
colaborări între 

părinți și școală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Promovarea imaginii 

şi valorilor şcolii 

în comunitate 

- participarea directă a 
părinţilor în programele, 

manifestările culturale şi artistice 

derulate la nivelul şcolii 
- responsabilizarea comitetelor 

de părinţi pe clasă şi şcoală 
- Participarea părinților la 

seminarii, sesiuni de formare 

pentru optimizarea relației 

părinte- elev-cadru didactic.. 
- înființarea unui grupul de discuții 

 
-organizarea şi desfăşurarea 

, a « Zilei şcolii » 

- înființarea site-ul școlii 
- participarea la programe şi 

proiecte cât mai diverse 

- iniţierea unor parteneriate cu 

reprezentanţii comunităţii şi alte şcoli 

 Financiare şi materiale: 

- resurse proprii, echipamente IT, săli de clasă 

 Umane: 

- Părinți, cadre didactice, elevi 

 Informaţionale: 

- Regulamente , metodologii 

   Timp: permanent 

   Autoritate şi putere: 

- CRP, consilier educativ, Asociatia de parint 

 

 

 Financiare şi materiale: 

- fonduri extrabugetare 

 Umane: 

- cadre didactice , elevi 

 Informaţionale: 

- Regulamente, metodologii 

   Timp: 2 ani 

   Autoritate şi putere: 

Manager 
Consilier 

educativ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manager, 

responsabil cu 

proiecte și 

programe 

comunitare 

2019-2023 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2019-2023 

- 50 % din nr. Total de părinți 
înscriși in grup 
- Reducerea absenteismului cu 

30% 

- creșterea rezultatelor la 

învățătura a elevilor 

- Creșterea gradului de implicare 

a părinților în viața școlii (număr 
de proiecte derulate în parteneriat 

cu Asociația de părinți) 

 

 
- nr. de participări la 
Zilele școlii--creștere5% 

- nr. de programe şi proiecte 

care să cuprindă toate laturile 

educative-creștere10% 
-existența site-ul școlii 

- implicarea în 10 proiecte 

naționale și local 
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  - metodologii în vigoare    
Extinderea 
colaborării cu alte 

şcoli din ţară şi 
străinătate 

prin participarea la 

proiecte interne şi 

internaţionale 

- construirea echipelor de 
proiect 

- aplicarea pentru proiectele de 
tip Comenius, Socrates 

- aplicarea la Programul de 
granturi pentru dezvoltarea 
şcolară prin proiecte 

- încheierea unor parteneriate 

de colaborare între şcoli. 

 Financiare şi materiale: 

- buget agenții naționale 

 Umane: 

- Cadre didactice , elevi 

 Informaţionale: 

- Regulamente, metodologii 

   Timp: permanent 

   Autoritate şi putere: 

 - inspectorat, ME 

Manager 
Responsabilul 
cu programe şi 

proiecte 

educaţionale 

2019-2023  
- implicarea în a minim 2 
proiecte internaţionale 

- Creşterea numărului elevilor 

implicaţi în schimburi de 
experienţă internaţionale 

- Obținerea certificatului de 
„Școală Europeană” 
- Creșterea numărului de 

parteneriateși a proiectelor cu 

finanțare externă 

 
- Finalizarea cu succes a tuturor 
proiectelor planificate 
 

 

RISCURI: 

  Lipsa resurselor financiare pentru plata personalului in Programul ” Scoală după şcoală ”, 
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ANEXA 2 
 
 
PROGRAMUL DE PREGĂTIRE AL CADRELOR DIDACTICE 

Obiective 

specifice 

Modalități de realizare Resurse Responsabil Termene 

anuale 
Indicatori de 

performanță Materiale 

financiare 
Informațion 
ale 

Autoritate 
și putere 

Umane 

Dezvoltarea , 
perfecţionarea 

Şi eficientizarea 
activităţii 
manageriale 

Atribuirea de responsabilităţi şi sarcini 

echilibrate membrilor Consiliului de 
administraţie, stabilirea responsabililor de 
comisii şi arii curriculare, numirea 
diriginţilor 

proprii ROFUIP Decizii 
interne 

Cadre didactice 

care dovedesc 
potenţial şi 
disponibilitate 

manager septembrie ¾ din 

cadrele didactice vor 
participa la derularea 
proiectelor educaţionale 

Construirea echipelor de lucru- stabilirea 
comisiilor pe arii curriculare si a 

comisiilor de lucru 

proprii Legi Decizii 
interne 

Cadre didactice 
care dovedesc 
potenţial şi 

disponibilitate 

manager septembrie Cadre did. cu experienţă in 
consiliere şcolară 

Însuşirea şi aplicarea ROI în activitatea 
didactică 

proprii ROFUIP 
ROI 

Decizii 
interne 

Personalul 
școlii 

manager permanent Reducerea cu 50 % a 
notelor scăzute a purtare 

Dezvoltarea 
competenţelor 

profesionale şi 
manageriale 

Profesionalizarea managerului prin cursuri 
de formare 

Buget central 
şi resurse 
extrabuget 
are Sali clasă 

Baza de date 
din şcoală 

Ghiduri 
Oferta CCD 

Reglemen 
tările în 
vigoare 

Formatori 
locali 
Cadre didactice 

Manager 
Resp. Comisiei 

de 
perfecţionare 

permanent Manageri formati 

Pregătirea cadrelor didactice prin cursuri 
de formare pentru utilizarea metodelor 
moderne în predare  

Buget central 
şi resurse 
Extrabugetar 

săli de clasă 

Baza de date 
din şcoală 
 
Oferta CCD 

Reglemen 
tările în 
vigoare 

Formatori 
Locali 
Formatori online 
Cadre didactice 

Manager 
Resp. 
Comisiei de 
perfecţionare 

permanent 90% din cadrele didactice 
vor sti sa utilizeze 
calculatoru 

- Formarea 
minimum a 30 de 
cadre didactice 
pentru predarea 
pe platforme  
online  
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Participarea cadrelor didactice la cursuri 
de formare pentru dobândirea 
competenţelor necesare realizării în şcoală 
a unor discipline de oțional pentru 
atingerea obiectivelor propuse 

Buget central 
şi resurse 
Extrabugetar 
e săli de clasă 

Baza de date 
din şcoală 
 
Oferta CCD 

Reglemen 
tările în 
vigoare 

Formatori 
locali 
Cadre didactice 

Manager 
Resp. 
Comisiei de 
perfecţionare 

permanent Creștere cu 10% a   rogram 
elor CDS avizate 
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II. PROGRAMUL DE REABILITARE /DOTARE 

 
Obiective 

specifice 
Modalități de realizare Resurse Responsabil Termene 

anuale 
Indicatori de 
performanță Materiale 

financiare 

Informațion 
ale 

Autoritate și 
putere 

Umane 

Administrarea 

responsabilă,chibz 
uită a resurselor 
bugetare şi 
extrabugetare 

Elaborarea proiectului de buget pe baze 
realiste 

Buget local Legi, 
ghiduri 

Primărie 
contabilitate 

manager 

secretar administrator 

manager noiembrie Aprobarea bugetului în 
proporţie de 90% 

Formarea şi perfecţionarea managerului şi 
administratorului financiar şi de 
patrimoniu pentru proiectarea ,gestionarea 

şi administrarea optimă a bugetului 

Buget local Oferta 
CCD 

Manager 
Reglementăril 
e în vigoare 

Formatori 
locali 

manager permanent Dezvoltarea 
competenţelor 

Măsuri pentru conservarea şi 
administrarea responsabilă a bazei 

existente 

resurse 
extrabugetare 

regulamente Manager 

administrator de 
patrimoniu 

Cadre 
didactice 

Manager 
C.A. 

permanent Reducerea cu 25 % a 

distrugerii materialelor 
didactice si mijloacelor 
fixe 

Dezvoltarea 
infrastructurii şi 
bazei didactic-o 
materiale. 

Achiziţionarea de material didactic şi 
mobilier pentru salile de clasă, laboratoare 

Buget local Oferte 
leg 

Reglementări 
le în vigoare 

administrator 
de patrimoniu 

Administrat 
or de 
patrimoniu 

septrmbrie  
- Amenajarea sălilor de clasă în 
vederea creșterii gradului de 
confort și 

îmbunătățirii esteticii:  
30 mese, 30 scaune, 6 table 

Informatizarea bibliotecii şcolare şi 
înfiinţarea unui punct 
permanent de informare. 

Buget local Oferte 
leg 

Reglementări 
le în vigoare 

administrator 
de patrimoniu 

Bibliotecar Iunie 2020 Realizarea unei baze de date 
Realizarea unei platforme 
online pentru transmiterea si 
desfasurarea activitatilor pe 
periada pandemiei 
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III.PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI  EDUCAŢIONALE A ŞCOLII 

 
Obiective specifice Modalități de realizare Resurse Responsab il Termen Indicatori de performanță 

Materiale 

financiare 
Informațion 
ale 

Autoritate și 
putere 

Umane 

Dezvoltarea cu 

precădere la elevii 
şcolii a 
competenţelor de 
comunicare socială 

Realizarea unei predări trandisciplinare şi 

interdisciplinare ale curricumului prin 
explicarea utilităţii practice a 
conţinuturilor 

Buget local Metodologii, 
ghiduri 

Manager 
responsabili 

CM 

Cadre 

didactice 
responsabili CM 

Responsabi 
l CM 

permanent O lecție demonstrativa 
la fiecare disciplina 

Utilizarea metodelor activ-participative Buget local Metodologii, 
ghiduri 

Manager 
respons. CM 

Cadre didactic 
Respons. CM 

Responsabi 
l CM 

permanent 3 lecții demonstrative pe 
semestru 

Realizarea unor proiecte de opţional 

atractive pentru elevi, care să le dezvolte 
deprinderi de comunicare socială  
 

resurse 
extrabugetare 

Softuri 
educational 

Responsabili 
IT 

Cadre 
didactice 

Responsabi 
l IT 

ianuarie 2/3 proiecte de 
opţional 

Utilizarea TIC în procesul de predare resurse 
extrabugetare 

Ghiduri 
oferte 

manager Elevi,Părinţi 

Cadre didac. 

Manager 

Coord.proie 
 10 lecții pe lună  

Sprijinirea elevilor 
mai puţin motivaţi 

şi mai puţin sprijiniţi 
de familii în vederea 
ameliorării rezultatelor 
școlare 
și a rezultatelor EN 

Programe de pregătire suplimentară a 
elevilor 

resurse 
extrabugetare 

Orar 
culegeri 

Responsabil 
comisii 

Elevi ,Cadre 
didactice 

Resp. 
CM 

Permanent 
conform 
graficului 

Creşterea cu 10 % a numărului 
de elevi cu medii de peste 6,50 

Cuprinderea copiilor a căror familii au 
probleme sociale in programul  Școala 
după școală 

resurse 
extrabugetare 

ROI Consilier 
educativ 

Elevi cadre 
didactice 

Consilier 
educativ 

octombrie 
2020 

Scăderea cu 50 % a numărului 
corigenţilor 

Programe de consiliere psihopedagogică 
pentru elevi şi părinţi 

resurse 
extrabugetare 

Orar Consilier 
educativ 

Elevi 
părinţi 

Consilier 
educativ 

Permanent 
conform 
graficului 

Scăderea cu 30 % a actelor de 
indisciplină în rândul elevilor 

Dezvoltarea CDŞ- 

ului în funcţie de 
nevoile integrării 
comunitare şi 
sociale a elevilor 

Diversificarea ofertei de programe 
opţionale 

resurse 
extrabugetare 

Ghiduri 
metodologii 

Respons.CM cadre 
didactice 

Respons. 
Curriculum 

ianuarie Nr dublu de CDS 

Încadrarea de personal didactic bine 

pregătit  

resurse 
extrabugetare 

legi Manager Cadre 
didactice 

manager septembrie Dezvoltarea competențelor 

Dezvoltarea unui 
sistem eficient de 
monitorizare a 
elevilor 

Elaborarea de către învăţători şi 
completarea de către diriginţi a fişelor 
psihopedagogic 

Proprii 
fișe 

proceduri 
metodologii 
ROI 

Respons. CM Învățători 
diriginți 

Coord. 
Proiecte 
educative 

Iunie  Cunoaşterea elevilor 

Existenţa unor fişe de urmărire a 
frecvenţei 

Proprii 
fișe 

proceduri 
metodologii 
ROI 

Respons. CM Învățători 
diriginți 

Coord. 
Proiecte 

educative 

Iunie  Scăderea cu 30% a absenţelor 
nemotivate 

Existenţa unei fişe de urmărire a 
disciplinei elevilor 

Proprii 
fișe 

proceduri 
metodologii 
ROI 

Respons. CM Învățători 
diriginți 

Coord. 
Proiecte 
educative 

Iunie  Scăderea cu 30% a actelor 
de indisciplină 
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IV .PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI EXTRA ȘCOLARE 

 
Obiective 

specifice 

Modalități de realizare Resurse Responsab il Termen Indicatori de 
performanță Materiale 

financiare 
Informațion 
ale 

Autoritate și 
putere 

Umane 

Reducerea şi 
prevenirea 
absenteismului. 
Întărirea 
comunicării cu 

părinţii elevilo 

Monitorizarea cazurilor cu risc de 
absenteism la fiecare clasă 

Buget local Legi, 
ghiduri 

Manager Cadre 
didactice 

Învățători 
diriginți 

octombrie Scăderea absentelor 
nemotivate cu 10 % 

Activitati de consiliere pentru parinti şi 

elevi. Conferinte pentru parinti pe teme de 
comunicare, rezolvare de conflicte, 
implicare in viata scolii 

Buget local Oferta 
CCD 

Manager 
Reglementăril 

e în vigoare 

Părinți 
elevi 

Învățători 
diriginți 

Permanent 
conform 
graficului 

O sedinte /saptamana 

1 conferinţă / semestru 

Monitorizare desfăşurării şedinţelor şi 
lectoratelor cu părinţii ,consultatiilor 

saptamânale cu parinţi 

Buget local regulamente Manager Comitete de 
părinți 

Învățători 
diriginți. 

permanent Grafice 2 
sedinţe/lectorate / 
semestr 

Prevenirea 

violenţei în şcoală. 
Educarea 
autocontrolului 
,realizarea de 

parteneriate cu 
instituţiile poliţiei 
şi cu 
ONG-urile 

Derularea de proiecte în parteneriat cu 
Salvaţi copiii 

Buget local Oferte 
leg 

manager Elevi, părinți, 
cadre 

Consilier 
educativ 

Iunie 2 proiecte/semestru 

Participarea la activităţile organizate de 
poliție împotriva Traficului de Persoane 

Sala de clasă Internet, 

materiale 
de 
specialitate 

manager Elevi, cadre 

didactice, 
politia 

Consilier 
educativ 

Iunie  1 proiect pe semestru 

Organizarea de întâlniri cu elevii în şcoală 
în scopul: 

- Identificării problemelor cu care se 
confruntă aceştia şi găsirii unor mijloace 
de soluţionare; 

Buget local Oferte 
leg 

Reglementări 
le în vigoare 

Elevi, cadre 
didactice 

Învățători 
diriginți 

Iunie  1 întâlnire/lună 

Dezvoltarea 
spiritului civic şi 

implicarea elevilor 
în activitățile 
extrașcolare 

Participarea elevilor la toate activitățile 
extracurriculare organizate în școală 

Localul școlii programe manager Elevi, cadre 
didactice 

Învățători 
diriginți 

permanent Calendarul activităților 
extracurriculare 

Organizarea de excursii, vizite, prezentări 
PPT, marcarea diferitelor evenimente 

Surse 
extrabugetare 

programe manager Elevi, cadre 
didactice 

Învățători 
diriginți 

permanet 2 excursie/semestru, 8 
prezentări ppt 
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V PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A RELAŢIILOR CU COMUNITATEA 
 

 
 

Obiective 

specifice 
Modalități de realizare Resurse Responsabil Termen Indicatori de 

performanță Materiale 

financiare 
Informațion 
ale 

Autoritate și 
putere 

Umane 

Promovarea 

imaginii şi 
valorilor şcolii in 
comunitate 

Organizarea şi desfăşurarea „ Săptămânii 
porţilor deschise”,cu ocazia „Zilei şcolii” 

resurse 
extrabugetar 

Pliante afișe Manager Cadre 
didactice 

Învățători 
diriginți 

octombrie 1 zi / săptămână dedicată 

Realizarea unui site,pagină web a 
scolii,care să prezinte oferta şcolii şi 
aspecte de la activităţile desfăşurate in 
şcoală. Administrarea şi actualizarea 
acestuia 

resurse 
extrabugetar 

Site-ul școlii 
Oferta 
educațională 

Manager 
Reglementăril 
e în vigoare 

Părinți 
elevi 

Învățători 
diriginți 

octombrie Site-ul școlii actualizat 

Participarea la programe educaţionale 
organizare de ONG-uri. 

resurse 
extrabugetar 

Programe 
manuale 
broșuri 

Manager Comitete de 
părinți 

Învățători 
diriginți. 

Oct.  Creșterea numărului de 
elevi cu 10% participanți 

Dezvoltarea 
relaţiei şcoală- 
familie 

Participarea directă a părinţilor în 
programele şi manifestările culturale 
derulate în şcoală 

resurse 
extrabugetar 

Oferte 
legi 

manager Elevi, părinți, 
cadre 

Consilier 
educativ 

Permanent 
conform 
graficului 

Participarea a 30% din 
părinţi la viaţa şcoli 

Desfăşurarea unor activităţi de educaţie 
rutieră şi civica a elevilor şi a părinţilor în 

colaborare cu Poliția comunală 

resurse 
extrabugetar 

Internet, 
materiale de specialitate 

manager Elevi, părinți, 
reprezentanți 

ai poliției 

Consilier 
educativ 

Permanent 
conform 
graficului 

Participarea a 30% din 
părinţi și elevi la aceste 
activități 

Participarea părinţilor la programe de 
formar „Şcoala Părinţilor , lectorate 
,dezbateri pe teme educaţionale 

resurse 
extrabugetar 

Oferte 
broșuri 

Reglementări 
le în vigoare 

Elevi, părinți Consilier 
educativ 

conform 
graficului 

Participarea a 40% din 
părinţi la viaţa şcoli 

Încheierea de 
parteneriate între 

unitatea de 
învăţământ şi 
comunitatea local 

Încheierea unui parteneriat de colaborare 
între şcoala noastră şi alte şcoli 

Resurse 
extrabugetare 

Broșuri, 
pliante, 

manager Elevi, cadre 
didactice 

Învățători 
diriginți 

Iunie 10 parteneriate 

Derularea unor programe educative in 
parteneriat cu ONG- 

Resurse 
extrabugetare 

Broșuri, 
pliante, 

manager Elevi, cadre 
didactice 

Învățători 
diriginți 

Iunie  2 proiecte /semestru 
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