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VIZIUNEA ȘCOLII 

“… copilul nu este un vas pe care să-l umpli, ci o 

făclie pe care s-o aprinzi astfel încât, mai 

târziu, să lumineze cu lumină proprie.” 

                                                                                

Plutarh  

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială nr. 1 Frumușani 
Județul Călărași 

Tel./fax 0242516002 
E-mail scoalafrumusani@yahoo.com 

2 
 

 

 

 

 
 



Școala Gimnazială nr. 1 Frumușani 
Județul Călărași 

Tel./fax 0242516002 
E-mail scoalafrumusani@yahoo.com 

3 
 

 
o Scurt istoric: 

  Comuna Frumușani, unitate administrativ-teritorială aparținând în prezent  

județului Călărași, este alcătuită din satele: Frumușani, Pădurișu, Orăști, Pasărea, Postăvari 

Pițigaia. Se află așezată de o parte și de alta a DN 4 (București-Oltenița), între kilometrul 18 și 

kilometrul 26, în sud-estul țării. 

Comuna Frumușani se încadrează din punct de vedere economico-geografic în 

Regiunea Sud-Muntenia, zonă de influență activă.  Situarea teritoriului studiat într-o zonă de 

puternică dezvoltare economică, exercitată de centrul industrial București se manifestă într-

un mod substanțial asupra structurii peisajului înconjurător.  

A apărut ca unitate administrativă prin Legea Comunală din 1864, anterior fiind 

sat.Tot prin această lege  s-a înființat și comuna Știubei-Orăști, unitate administrativ-

teritorială desființată în anul 1968 când s-a unificat cu actuala comună Frumușani.  

Comuna Frumușani, de-a lungul timpului, a făcut parte din plășile: Sabarul de Jos, 

Sabarului, Negoiești, Budești, iar după 1950 din regiunea București, raionul Vidra (până în 

1960), apoi aceleiași regiuni, raionul Oltenița (1960-1968). După reorganizarea  

administrativ-teritorială,  din anul 1968, a devenit comună subordonată județului Ilfov .În 

anul 1981, în urma îmbunătățirii administrativ-teritoriale a țării, a devenit comună 

componentă a județului Călărași.  

Primele atestări de aşezări după documentele istorice pe teritoriul actual al comunei 

sunt din secolul al XVI-lea. Satul Frumușani/Frumoșani /Frumușanǐ-

Frumușiani/Fromoșani/Frumușane/Frumușei/Câlnău/Câlneu/Câlnăul/Kîlnău/Duine/Klina 

este cel mai vechi sat al comunei Frumușani apărând menţionat pentru prima dată la 23 

octombrie 1573 în hrisovul domitorului Alexandru al II-lea Mircea (bunicul lui Mihai Viteazul) 

. Data precisă a întemeierii satului Frumușani nu se cunoaște.  
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o Caracterizarea fizico-geografică 

 În cadrul județului Călărași, comuna Frumușani este amplasată  în partea de 

nord-vest a acestuia, la intersecţia paralelei de  44⁰27' latitudine N cu meridianul de 26⁰43' 

longitudine E, la o distanţă de aproximativ 24 km sud de capitala ţării şi la 14 km nord de 

oraşul Budeşti, fiind străbătută de la nord-vest  la sud-est  de pârâul Câlnău.  

 Localitatea este situată în Câmpia Câlnăului, subunitate a Câmpiei Vlăsiei. Câmpiei 

Câlnăului îi corespunde interfluviul Argeș-Dâmbovița, fragmentat în zona comunei de apa 

râului Câlnău, afluent pe dreapta al râului Dâmbovița. Altitudinile medii pe teritoriul 

comunei oscilează între 50-65 m, cele maxime ajung la 72,6 m în hotarele pădurii Pițigaia de 

Sus din Câmpia Câlnăului, la est de satul Postăvari, iar cele minime coboară la 39 m în arealul 

lacului Tătarului din Lunca Dâmboviţei (la sud-est  de vatra satului Pițigaia).  

Aspectul general al climatului este dat de poziția pe care comuna Frumușani o are în cadrul 

Câmpiei Române și de condițiile locale geografice. Datorită poziției centrale a arealului 

geografic studiat în cadrul Câmpiei Române, climatul prezintă un climat temperat 

continental de tranziție,  caracterizat prin diferențieri destul de mari de la un anotimp la 

altul.  

Apele de pe teritoriul comunei noastre aparțin  bazinului hidrografic  Dâmbovița .Elementele 

hidrologice ce se impun în peisajul teritoriului nostru sunt slaba rețea hidrografică 

reprezentată de pârâul  Câlnăului tributară în întregime ( indirect ) râului Dâmbovița ,iar din 

categoria apelor stătătoarea amintim iazurile și mlaștinile de pe văile celor două pâraie 

menționate mai sus. 

Comuna este încadrată, din punctul de vedere al vegetației, în  zona silvostepei, cu 

păduri „șleau de silvostepă”, păduri de salcâm, terenuri agricole și pajiști secundare 

stepizate, pajiști umede de vale, vegetație lacustro-mlăștinoasă, arbori iubitori de umezeală . 

Din rândul faunei, pe teritoriul comunei Frumușani găsim numeroase  rarități, specii 

declarate monumente ale naturii, ca: pelicanul creț (Pelecanus crispus), egreta mică (Egretta 

garzetta), egreta mare (Egretta alba), piciorongul ( Himantopus himantopus), lebăda de 

vară ( Cygnus olor), cocorul mare (Grus grus ), acvila de câmp (Aquila heliacca), acvila 

țipătoare mică (Aquila pomarina), acvila pitică (Hieraeëtus pennatus), acvila țipătoare mare 

(Aquila clanga), viesparul ( Pernis apivorus ), vânturelul roșu  ( Falco tinnunculus)), șoimul 

călător (Falco peregrinus), vulturul pescar (Pandion haliaëtus),  vulturul pleșuv sur  ( Gyps 
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fulvus),  dropia (Otis tarda), spârcaciul (Otis tetrax), pasărea ogorului (Burhinus 

oedicnemus),  bufnița ( Bubo bubo), șorecarul comun ( Buteo buteo vulpinus), șorecarul 

încălțat ( Buteo lagopus), corbul( Corvus corax), șarpele rău sau șarpele de stepă (Coluber 

jugularis). 

o Potențial economic  

Agricultura  este element de bază al peisajului geografic din Frumușani, cu o mare 

importanță economică și cu o veche tradiție , agricultura a beneficiat de condiții favorabile 

de dezvoltare atât naturale    ( sol, climă, relief, resurse de apă), cât și economice (prezența 

unui foarte important centru urban în apropiere –București , care solicită cantități mari de 

produse agricole ). 

În structura modului de folosință, ponderea terenurilor agricole este de 88,5% (6454 

ha), cu valori mai reduse pe raza satului Pițigaia.Terenurile arabile ocupă în medie cca. 97 % 

din suprafaţa agricolă ( 6265 ha), urmate de terenurile ocupate de viță de vie și pepiniere 

viticole  2,64% (171 ha). O pondere mai mică revine pădurilor 3,53% (228 ha), păşunilor şi 

fâneţelor naturale  0,26% ( 17 ha ) . 

  Activitatea de producţie industrială s-a diversificat după 1989 şi se bazează pe 

următoarele ramuri industriale : industria alimentară, industria de prelucrare a lemnului și 

industria chimică. Produsele industriale sunt : carne prelucrată şi preparate din carne, mase 

plastice, mobilă, hârtie igienică, ceaiuri . 

În prezent, pe raza comunei Frumușani functionează  întreprinderi de prelucrare a cărnii : 

S.C. „MIXALIM” IMPEX S.R.L. Frumuşani (înființată din anul 1994, cu aproximativ  140 de  

salariați ), S.C. „KORANI Trading” C.O. S.R.L. Frumuşani ( înființată în 2005, cu aproximativ  

300 de salarați), S.C.  „MARISAN CARN” S.R.L. Orăşti ( înființată din anul 1995, cu aproximativ  

200 de salariați), o unitate de prelucrare și ambalare a miejilor de nucă în satul Orăști, o 

unitate de producere a hârtiei igienice în satul Frumușani, o unitate plafar de colectare și 

prelucrare a plantelor   medicinale în satul Frumușani, două ateliere de prelucrare mobilă și 

o întreprindere de prelucrare a  maselor  plastice (S.C. „NEW VICTORIA” S.R.L. Frumușani) . 
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Organizare 

La începutul anului școlar 2013-2014 au existat următoarele posturi: 

La Școala gimnazială nr. 1 Frumușani: 

 1 post educatoare-învățământ preprimar; 

 6 posturi de învățătoare-învățământ primar; 

 10 posturi de profesori-învățământ gimnazial; 

 1 post de secretar; 

 1 post de contabil-0,50 normă; 

 1 post de administrator 

 1 post de șofer; 

 2 posturi de îngrijitori; 

La Școala gimnazială nr. 2 Orăști: 

 1 post educatoare-învățământ preprimar; 

 2 posturi de învățătoare-învățământ primar, clase cu predare simultană; 

 6 posturi de profesori-învățământ gimnazial; 

 1 post de îngrijitor. 

La Școala primară nr. 3 Câlnău: 

 1 post educatoare-învățământ preprimar; 

 3 posturi de învățătoare-învățământ primar; 

 1 post de îngrijitor-0,50 norme; 

La Școala primară nr. 4 Pasărea: 

 1  post de  educatoare-învățământ preprimar; 

 3 posturi de învățătoare-învățământ primar, clase cu predare simultană; 

 1 post de îngrijitor-0,75 norme. 

La Școala primară nr. 5 Pădurișu: 

 1 post educatoare-învățământ preprimar; 

 2 posturi de învățătoare-învățământ primar, clase cu predare simultană; 

 1 post de îngrijitor-0,5 norme. 
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La Școala primară nr. 6 Postăvari: 

 1 post educatoare-învățământ preprimar; 

 2 posturi de învățătoare-învățământ primar, clase cu predare simultană; 

 1 post de îngrijitor-0,5 norme. 

 TOTAL UNITATE ȘCOLARĂ LA ÎNCEPUTUL ANULUI 2013-2014 

 Personal didactic de predare 
 

Personal 
didactic 
auxiliar 

Personal 
nedidactic 

Total 

Persoane 
 

                                   40 2 7 49 

Norme 
 

48,37 2,50 7,25 58,12 

 

Competențe profesionale: 

Din punct de vedere al calificării personalului didactic la începutul anului școlar 2013-

2014, situația a fost următoarea: 

Personalul 

școlii/nivel 

de înv. 

Total 

Titulari Suplinitori calificați Suplinitori 

necalificați 

cu studii 

superioare 

Deb. Def. Gr. 2 Gr.1 Deb. Def. Gr. 2 Gr.1 

Învățământ 

preprimar 
6 - 2 - - 1 - - - 3 

Învățământ 

primar 
15  5 2 3 1 1  1 2 

Învățământ 

gimnazial 
19 - 4 1 5 5 3 1 - - 

Total 40 - 11 3 8 7 4 1 1 5 
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ANALIZA SOCIO-DEMOGRAFICĂ A 

POPULAŢIEI 
Populația totală a Comunei  Frumușani  era de 4611 locuitori ( la  1 ianuarie 2011), iar la 2. 

02. 20121, de 5449 de locuitori.  

Din punct de vedere al numărului de locuitori, satele componente ale comunei se clasifică 

astfel: 

-sate mici: Orăști -274 de locuitori  

-sate mijlocii. Pădurișu-960 locuitori  

-Pasărea-866 locuitori 

-sate mari: Frumușani -2674 locuitori; 

Mișcarea naturală a populației 

        Până în anul 1990, întreaga dinamică a populației era determinată de fostele norme 

administrative și de puternicul exod rural-urban cauzat de industrializarea forțată din mediul 

urban și de veniturile reduse ale populației rurale care lucra în agricultura socialistă. 

După 1990, se remarcă migrarea populației dinspre urban spre rural datorită declinului 

economic ce a dus la creșterea numărului de șomeri din ramurile secundare și terțiare ale 

economiei din mediul urban și asistenței sociale deficitare asociată cu creșterea sărăciei și 

mortalității infantile, apariției proprietarilor de pământ conform Legii 18/1991. 

La nivelul județului Călărași, rata medie a natalității este de 11,2 la mia de locuitori. 
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Populația școlară 

1Evoluţia numărului de copii ; 

2.Repartizarea efectivelor de preșcolari și școlari pe niveluri 

Nivel/an 

școlar 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

grupe clase elevi grupe clase elevi grupe clase elevi 

GPN 7  167 6  130 6  116 

0 -IV  18 293  19 333 18 326 326 

V-VIII  12 257  12 271 12 266 266 

Total 7 30 717  31 734 36 592 708 

Date referitoare la părinții elevilor 

a)Studii 

Nivelul studiilor ȘCOALA 

Frumușani Orăști Câlnău Pasărea Pădurișu Postăvari 

Ciclul superior al 
liceului 

2% 2% 0% 2% 0% 0% 

 Profesionale 20% 18% 13% 18% 27% 15% 

Ciclul inferior al 
liceului 

23% 26% 25% 24% 27% 29% 

Gimnaziale 19% 22% 21% 28% 22% 25% 

Sub gimnaziale 16% 16% 17% 13% 15% 21% 

 20% 16% 24% 15% 9% 10% 

b) Activitatea profesională 

Încadrarea în 
muncă 

ȘCOALA 

Frumușani Orăști Câlnău Pasărea Pădurișu Postăv
ari 

Tatăl are un loc 
de muncă 

73% 79% 59% 63% 88% 88% 

Mama are un 
loc de muncă 

51% 51% 41% 56% 19% 38% 

Tatăl primește 
ajutor social 

5% 2% 0% 7% 0% 4% 

Mama primește 
ajutor social 

15% 2% 9% 11% 0% 4% 

Tatăl e 2% 3% 2% 0% 0% 0% 
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pensionar 

Mama e 
pensionar 

5% 5% 0% 0% 4% 0% 

Tatăl face 
naveta la 
serviciu 

50% 62% 17% 33% 65% 75% 

Mama face 
naveta la 
serviciu 

24% 39% 11% 19% 8% 25% 

 

c) Venituri 

Nivelul 
veniturilor 

ȘCOALA 

Frumușani Orăști Câlnău Pasărea Pădurișu Postăvari 

Sub 300 20% 21% 62% 30% 8% 27% 

Între 300-500 65% 58% 25% 66% 50% 38% 

Mai mult de 
500 

15% 19% 13% 4% 42% 25% 

 

d) Interesul pentru educația copilului 

 ȘCOALA 

Frumușani Orăști Câlnău Pasărea Pădurișu Postăvari 

Tatăl este 
interesat de 
educația 
copilului 

92% 90% 74% 89% 92% 92% 

Mama este 
interesată de 
educația 
copilului 

96% 93% 83% 81% 92% 96% 

Tata crede că 
doar școala este 
responsabilă de 
educația 
copilului 

22% 26% 26% 30% 23% 17% 

Mama  crede că 
doar școala este 
responsabilă de 
educația 
copilului 

25% 23% 30% 22% 19% 17% 

Tatăl vrea să 
participe la 
programe 

43% 62% 65% 48% 81% 42% 
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educaționale în 
cursul 
săptămânii 

Mama vrea să 
participe la 
programe 
educaționale în 
cursul 
săptămânii 

61% 79% 100% 48% 81% 67% 

Tatăl vrea să 
participe la 
programe 
educaționale la 
sfârșitul 
săptămânii 

57% 70% 39% 56% 58% 79% 

Mama vrea să 
participe la 
programe 
educaționale la 
sfârșitul 
săptămânii 

73% 85% 44% 67% 88% 92% 
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Date referitoare la elevi  
 
Situație privind structura etnică a elevilor din Școala Gimnazială nr. 1, Frumușani 
și structuri 

I. SITUAȚIA CENTRALIZATĂ PE CLASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASA 
Nr. 

elevi 
înscriși 

Nr. 
români 

Nr. romi 
Nr. 

maghiari 
Nr. alte 

etnii existenți declarați 

TOTAL  
Grădinițe 

115 57 58 28 0 0 

clasa pregătitoare 63 31 32 15 0 0 

clasa I 73 33 40 22 0 0 

clasa a II-a 57 14 43 24 0 0 

clasa a III-a 64 32 32 18 0 0 

clasa a IV-a 60 28 32 23 0 0 

Total 0-IV 317 138 179 102 0 0 

clasa a V-a 88 25 63 22 0 0 

clasa a VI-a 65 29 36 33 0 0 

clasa a VII-a 61 43 18 18 0 0 

clasa a VIII-a 61 40 21 19 0 0 

Total V-VIII 275 137 138 92 0 0 

TOTAL clasele 0-VIII 592 275 317 194 0 0 
TOTAL GENERAL 707 332 375 222 0 0 
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II. SITUAȚIE CENTRALIZATĂ PE ȘCOLI 

a) numeric 

Unitate școlară 
Nr. elevi 
înscriși 

Nr. 
români 

Nr. romi Nr. 
maghiari 

Nr. alte 
etnii existenți declarați 

GPN Frumușani 33 6 27 27 0 0 

GPN Orăști 14 8 6 0 0 0 

GPN Câlnău 19 9 10 0 0 0 

GPN Pasărea 23 10 13 0 0 0 

GPN Pădurișu 12 10 2 1 0 0 

GPN Postăvari 14 14 0 0 0 0 

Total grădinițe cu program normal 115 57 58 28 0 0 

Școala Gimnazială Nr.1 Frumușani 328 90 238 194 0 0 

- din care, clasele 0-IV 124 20 104 102 0 0 

- din care, clasele V-VIII 204 70 134 92 0 0 

Școala Gimnazială Nr. 2 Orăști 94 87 7 0 0 0 

Școala Primară Nr. 3 Câlnău 51 14 37 0 0 0 

Școala Primară Nr. 4 Pasărea 55 33 22 0 0 0 

Școala Primară Nr. 5 Pădurișu 29 19 10 0 0 0 

Școala Primară Nr. 6 Postăvari 35 32 3 0 0 0 

Total școli 592 275 317 194 0 0 

TOTAL GENERAL 707 332 375 222 0 0 
 
 

b) procentual  

Unitate școlară 
Nr. elevi 
înscriși 

Nr. 
români 

Nr. romi Nr. 
maghiari 

Nr. alte 
etnii existenți declarați 

GPN Frumușani 33 18% 82% 82% 0% 0% 

GPN Orăști 14 57% 43% 0% 0% 0% 

GPN Câlnău 19 47% 53% 0% 0% 0% 

GPN Pasărea 23 43% 57% 0% 0% 0% 

GPN Pădurișu 12 83% 17% 8% 0% 0% 

GPN Postăvari 14 100% 0% 0% 0% 0% 

Total grădinițe cu program normal 115 49,5% 50,5% 24,3% 0% 0% 

Școala Gimnazială Nr.1 Frumușani 328 27% 73% 59% 0% 0% 

- din care , clasele 0-IV 124 16% 84% 82% 0% 0% 

- din care , clasele V-VIII 204 34% 66% 45% 0% 0% 
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Școala Gimnazială Nr. 2 Orăști 94 93% 7% 0% 0% 0% 

Școala Primară Nr. 3 Câlnău 51 27% 73% 0% 0% 0% 

Școala Primară Nr. 4 Pasărea 55 60% 40% 0% 0% 0% 

Școala Primară Nr. 5 Pădurișu 29 66% 34% 0% 0% 0% 

Școala Primară Nr. 6 Postăvari 35 91% 9% 0% 0% 0% 

Total școli 592 46,5% 53,5% 32,8% 0% 0% 

TOTAL GENERAL 707 47% 53% 32% 0% 0% 
 

III. SITUAȚIA CENTRALIZATĂ PE ȘCOLI ȘI CLASE/GRUPE DE STUDIU 

A) Grădinițele cu program normal 

GPN 
Nr. 

elevi 
înscriși 

Nr. 
români 

Nr. romi 
Nr. 

maghiari 
Nr. alte 

etnii existenți declarați 

Frumușani 33 6 27 27 0 0 

Orăști 14 8 6 0 0 0 

Câlnău 19 9 10 0 0 0 

Pasărea 23 10 13 0 0 0 

Pădurișu 12 10 2 1 0 0 

Postăvari 14 14 0 0 0 0 

TOTAL în GPN 115 57 58 28 0 0 
B) Clasele pregătitoare 

Clasa pregătitoare 
Nr. 

elevi 
înscriși 

Nr. 
români 

Nr. romi 
Nr. 

maghiari 
Nr. alte 

etnii existenți declarați 

Frumușani 27 10 17 15 0 0 

Câlnău 10 2 8 0 0 0 

Pasărea 8 6 2 0 0 0 

Pădurișu 15 10 5 0 0 0 

Postăvari 3 3 0 0 0 0 

TOTAL în clase 
pregătitoare 

63 31 32 15 0 0 
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C) Clasele I 

Clasa I 
Nr. 

elevi 
înscriși 

Nr. 
români 

Nr. romi 
Nr. 

maghiari 
Nr. alte 

etnii existenți declarați 

Frumușani 23 1 22 22 0 0 

Orăști 11 10 1 0 0 0 

Câlnău 16 4 12 0 0 0 

Pasărea 10 5 5 0 0 0 

Postăvari 13 13 0 0 0 0 

TOTAL în 
clasele I 

73 33 40 22 0 0 

 

D) Clasele a II-a  

Clasa a II-a 
Nr. 

elevi 
înscriși 

Nr. 
români 

Nr. romi 
Nr. 

maghiari 

Nr. 
alte 
etnii 

existenți declarați 

Frumușani 27 3 24 24 0 0 

Câlnău 17 6 11 0 0 0 

Pasărea 13 5 8 0 0 0 

TOTAL în  
clasele a II-a 

57 14 43 24 0 0 

 

E) Clasele a III-a 

Clasa a III-a 
Nr. 

elevi 
înscriși 

Nr. 
români 

Nr. romi 
Nr. 

maghiari 

Nr. 
alte 
etnii 

existenți declarați 

Frumușani 21 3 18 18 0 0 

Orăști 10 9 1 0 0 0 

Câlnău 8 2 6 0 0 0 

Pasărea 14 8 6 0 0 0 

Postăvari 11 10 1 0 0 0 

TOTAL în  
clasele a III-a 

64 32 32 18 0 0 
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F) Clasele a IV-a 

Clasa a IV-a 
Nr. 

elevi 
înscriși 

Nr. 
români 

Nr. romi 
Nr. 

maghiari 

Nr. 
alte 
etnii 

existenți declarați 

Frumușani 26 3 23 23 0 0 

Orăști 2 1 1 0 0 0 

Pasărea 10 9 1 0 0 0 

Pădurișu 14 9 5 0 0 0 

Postăvari 8 6 2 0 0 0 

TOTAL în  
clasele a IV-a 

60 28 32 23 0 0 

 

 
 

G) Clasele a V-a 

Clasa a V-a 
Nr. 

elevi 
înscriși 

Nr. 
români 

Nr. romi 
Nr. 

maghiari 
Nr. alte 

etnii existenți declarați 

a V-a A 24 10 14 14 0 0 

a V-a B 23 0 23 8 0 0 

a V-a C 25 0 25 0 0 0 

a V-a Orăști 16 15 1 0 0 0 

TOTAL în  
clasele a V-a 

88 25 63 22 0 0 

 

H) Clasele a VI-a 

Clasa a VI-a 
Nr. 

elevi 
înscriși 

Nr. 
români 

Nr. romi 
Nr. 

maghiari 
Nr. alte 

etnii existenți declarați 

a VI-a A 20 4 16 16 0 0 

a VI-a B 25 8 17 17 0 0 

a VI-a Orăști 20 17 3 0 0 0 

TOTAL în  
clasele a VI-a 

65 29 36 33 0 0 
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I) Clasele a VII-a 

Clasa a VII-a 
Nr. 

elevi 
înscriși 

Nr. 
români 

Nr. romi 
Nr. 

maghiari 
Nr. alte 

etnii existenți declarați 

a VII-a A 21 11 10 10 0 0 

a VII-a B 22 14 8 8 0 0 

a VII-a Orăști 18 18 0 0 0 0 

TOTAL în  
clasele a VII-a 

61 43 18 18 0 0 

 

J) Clasele a VIII-a 

Clasa a VIII-a 
Nr. 

elevi 
înscriși 

Nr. 
români 

Nr. romi 
Nr. 

maghiari 
Nr. alte 

etnii existenți declarați 

a VIII-a A 25 6 19 17 0 0 

a VIII-a B 19 17 2 2 0 0 

a VIII-a Orăști 17 17 0 0 0 0 

TOTAL în  
clasele a VIII-a 

61 40 21 19 0 0 

Sursa  de informare 

Facilitatea/surse 
de informare 

ȘCOALA 

Frumușani Orăști Câlnău Pasărea Pădurișu Postăvari 

Are curent electric 88% 98% 94% 85% 96% 100% 

Are 
radio/casetofon 

57% 89% 83% 67% 78% 96% 

Are televizor 68% 98% 93% 78% 96% 96% 

Are video/DVD 
player 

24% 30% 67% 15% 30% 20% 

Are televiziune 
prin cablu 

38% 25% 44% 37% 70% 4% 

Are calculator 
personal 

17% 41% 17% 15% 37% 8% 

Are acces la 
internet 

35% 10% 15% 14% 4% 16% 

Are telefon fix 11% 11% 24% 15% 37% 28% 

Are telefon mobil 59% 92% 81% 52% 78% 92% 

Cumpără zilnic 
ziare 

7% 10% 15% 15% 44% 12% 

Cumpără 
săptămânal  
ziare/reviste 

28% 51% 20% 33% 67% 48% 
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Are acasă o 
minibibliotecă 

15% 3% 43% 56% 7% 68% 

Citește cărți 11% 3% 57% 56% 7% 72% 

 

 

Timpul liber 

Cum petrecem 
timpul liber 

ȘCOALA 

Frumușani Orăști Câlnău Pasărea Pădurișu Postăvari 
Are un program de 
muncă și odihnă 

30% 54% 52% 70% 52% 72% 

Este supravegheat 
mai mult de părinți 

50% 50% 78% 63% 70% 88% 

Este supravegheat 
mai mult de bunici 

23% 23% 24% 48% 19% 32% 

Petrece mai mult 
de 3 ore/zi la TV 

59% 54% 72% 41% 48% 20% 

 

Perspective 

Perspectiva 
 

ȘCOALA 

Frumușani Orăști Câlnău Pasărea Pădurișu Postăvari 

Vrea să continue 
studiile după 10 
clase 

61% 92% 80% 74% 85% 100% 

Vrea să se angajeze 
după 10 clase 

14% 5% 20% 26% 11% 0% 

Vrea să rămână în 
sat 

48% 57% 85% 63% 59% 84% 

Vrea să rămână în 
țară 

62% 80% 85% 67% 59% 84% 

LEGENDĂ  

cotă pozitivă Cotă negativă 
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DIAGNOZA ŞI ANALIZA DE NEVOI 
a) OFERTA CURRICULARĂ 

 PUNCTE TARI: 

 Pentru fiecare nivel de școlarizare, școala dispune de material curricular: 

planuri de învățământ și programe școlare, programe școlare alternative. 

 Pregătirea elevilor suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională, 

concursuri școlare, învățare remedială; 

 Programe CDȘ elaborate de Minister sau de cadrele didactice ale școlii; 

 Scheme orare realizate eficient de Comisia de curriculum; 

 PUNCTE SLABE: 

 Programe școlare încărcate; 

 Ponderea prea mare a pregătirii teoretice în detrimentul pregătirii 

practice, cu accent pe cunoștințe și mai puțin pe abilități , în activitățile la 

clasă; 

 Oferta școlii nu satisface nevoile tuturor elevilor din școală, opțiunile se 

fac în funcție de decizia majorității elevilor clasei sau în funcție de încadrarea 

profesorilor titulari; 

 Interesul scăzut al elevilor claselor a VIII-a pentru disciplinele la care nu 

susțin testare; 

 Rezultate slabe la evaluarea națională a clasei a VIII-a ; 

 Slaba participare la concursuri școlare; 

 Rezultate slabe obținute la concursuri școlare; 

 Colaborarea inter-arii curriculare și între ciclurile de învățământ 

preșcolar-primar- gimnazial. 

 OPORTUNITĂȚI: 

 Creșterea gradului de autonomie al școlii  pe probleme de CDȘ; 

 Interesul crescut al cadrelor didactice pentru propria formare ( prin 

participare la examenele de obținere a gradelor didactice , cursuri de formare  

profesională, etc.); 

 Oferta de formare continuă și perfecționare în colaborare cu CCD și cu 

Universitățile; 

 Posibilitatea de a participa la activitățile de formare/ perfecționare 

continuă la activitățile județene , naționale, ș.a.; 

 Ofertă bogată de auxilare curriculare pentru toate disciplinele; 

 Ofertă de formare pentru abilitarea curriculară existentă la nivel local;  

 Dorința reală a părinților de adaptare a CDȘ la nevoile actuale și de 

perspectivă ale societății. 
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 AMENINȚĂRI: 

 Instabilitatea economică și socială-lipsa de motivație a unor cadre 

didactice; 

 Baza materială insuficientă, inclusiv lipsa spațiilor școlare , nu permite 

realizarea tuturor solicitărilor CDȘ. 

 Mediul defavorizat din care provin mulți elevi; 

 Disponibilitatea scăzută a unor părinți pentru recunoașterea și 

rezolvarea specializată a problemelor pe care le au proprii copii ; 

 Timpul liber limitat al părinților conduce la slaba iplicare în activitățile 

școlii ; 

 Insuficienta diversificare și adaptare a CDȘ la cerințele și solicitările 

părinților și elevilor ; 

 Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor 

(opțiunilor) beneficiarilor. Având în permanentă atenție anticiparea dorințelor 

beneficiarilor, există riscul ca, datorită numărului mic al calculatoarelor din 

școli si lipsei unui cadru didactic specializat să nu se poată răspunde cererii 

elevilor și părinților de introducere a orelor destinate învățării pe calculator 

b)RESURSE UMANE: 

 PUNCTE TARI: 

 Încadrarea școlii cu personal calificat la toate disciplinele de învățământ; 

 Atmosferă de muncă bună-spirit de echipă, de atașament și fidelitate 

față de unitate; 

 Implica 

 Relații inter-personale ( profesor-elev, conducere- subalterni, profesori- 

părinți, profesori-profesori, etc, ) existente favorizează crearea unui climat 

educațional deschis, stimulativ; 

 Experiența profesională a cadrelor didactice; 

 Relațiile interpersonale existente favorizează un climat educațional 

deschis, stimulativ;Consilierea stagiarilor și necalificaților; 

 Practicarea unui management competent și corect, prin implicarea unui 

număr mare de cadre didactice și părinți  în actul decizional ; 

 Există o bună delimitare a responsabilităților cadrelor didactice; 

 Colaborarea conducerii școlii cu cadrele didactice este bună; există o 

permanentă comunicare și respect reciproc; 

 Cadrele didactice se implică în problemele școlii, în activitățile 

extracurriculare, manifestând dorința de formare continuă și perfecționare și 

sunt deschise spre noutățile  reformei din domeniului învățământului; 
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 PUNCTE SLABE: 

 Slaba motivare datorită imposibilității recompensării materiale a 

timpului în care se desfășoară activități suplimentare; 

 Conservatorismul unor cadre didactice, indiferent de vârstă, privind 

aspecte precum: organizarea și desfășurarea lecțiilor, centrarea activității 

didactice pe nevoile elevului, informatizarea învățământului, etc.; 

 Personal didactic auxiliar și nedidactic insuficient ; 

  

 OPORTUNITĂȚI: 

 Numărul de întâlniri și activități comune al cadrelor didactice în afara 

orelor de curs favorizează împărtășirea experienței, creșterea coeziunii 

grupului, o comunicare mai bună; 

 Participarea la cursurile de formare și perfecționare organizate de CCD, 

ONG, universități; 

 Posibilitatea școlii de a accesa proiecte în vederea îmbunătățirii 

abilităților cadrelor didactice de a lucra cu copiii; 

 Găsirea, împreună cu autoritățile locale, a unor posibilități financiare de 

stimulare, de motivare a cadrelor didactice; 

 Întâlniri frecvente, de câte ori este cazul, între cadrele didactice și 

părinții elevilor ( ședințele cu părinții la nivelul clasei/școlii, consultațiile cu 

părinții) și transformarea acestora în reuniuni interactive. 

 

 AMENINȚĂRI. 

 Fluctuația cadrelor didactice; 

 Scăderea motivației și interesului pentru activitățile profesionale 

(colaborarea cu părinții, perfecționarea, activitățile extracurriculare, 

confecționarea materialelor didactice pregătirea cu profesionalism a lecțiilor, 

etc. ); 

 Slaba participare la cursuri de formare și perfecționare datorită lipsei de 

timp și costurilor mari; 

 Criza de timp a părinților datorită actualei situații economice care reduce 

implicarea familiei în viața școlară. Acest lucru se reflectă atât în relația 

profesor-elev, cât și în  performanța școlară a elevilor; 

 Schimbarea scării valorilor pentru tânăra generație sub influența mass-

media; 

 Învățământul simultan la clasele I-IV, datorită numărului redus de copii în 

unele locații sau dimpotrivă, număr mare de elevi într-o clasă în late clase; 

 Lipsa motivației învățării în rândul elevilor; 

 Creșterea numărului familiilor cu posibilități financiare reduse; 
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 Influența mediului extern poluant( folosirea excesivă a calculatorului, a 

internetului, TV); 

C) RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE: 

 PUNCTE TARI. 

 Starea fizică bună a spațiilor școlare și încadrarea în normele de igienă 

corespunzătoare; 

 Existența de școli  în toate satele  din comună; 

 Reabilitarea tuturor localurilor din comună cu sprijinul autorităților 

locale sau centrale; 

 Dotarea tuturor celor 7clădiri ,  cu excepția celei de la Orăști, cu centrale 

termice pe lemne; 

 Existența mobilierului școlar în stare  bună; 

 Dotarea cu calculatoare; 

 Conectare la internet a Școlii Frumușani; 

 Dotarea cu material didactic prin PIR; 

 Dotarea cu material didactic pentru clasa pregătitoare; 

 Existența unei săli de sport moderne ; 

 Preocuparea conducerii pentru dezvoltarea permanentă a bazei 

materiale; 

 Biblioteca școlii este bine organizată, funcțională și dispune de fond de 

carte ce acoperă în mare măsură solicitările la toate disciplinele; 

 PUNCTE SLABE: 

 Fonduri bănești insuficiente pentru nevoile școlii; 

 Spații școlare insuficiente;  

 Lipsa grădinițelor;  

 Toalete necorespunzătoare aflate în exteriorul clădirilor la majoritatea 

școlilor arondate; 

 Lipsa canalizării în comună și deci, imposibilitatea de a racorda 

platformele de gunoi la această rețea; 

 Dispersia școlilor pe o suprafață mare, de aproximativ 25 kmp, ceea ce 

presupune costuri mari cu întreținerea și cu transportul elevilor; 

 Gradul avansat de uzură al manualelor școlare; 

 Lipsa bibliotecilor școlare în toate școlile cu clasele I-IV; 

 Bibliotecile nu sunt conectate la rețeaua de internet; 

 Fondurile bănești nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice  

și elevilor, pentru achiziționarea unor echipamente și materiale didactice, 

pentru întreținerea spațiilor școlare; 
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 Lipsa posibilității de a redirecționa/utiliza fondurile bănești suplimentare 

de la cheltuielile de personal , pentru  și în interesul școlii noastre, fiind sume 

de bani care ne aparțin de drept, conform legii. 

 

 OPORTUNITĂȚI: 

 Descentralizarea și autonomia instituțională; 

 Parteneriatul cu comunitatea locală (Consiliul local, părinți); 

 Disponibilitatea autorităților locale de a sprijini școala ; 

 Încrederea majorității părinților în instituția școlară; 

 Posibilitatea antrenării elevilor și părinților în activitatea de întreținere a 

școlii; 

 Perspectiva dezvoltării economice a localității prin construirea de unități 

economice; 

 Perspectiva includerii localității în zona metropolitană. 

 Posibilitatea atragerii de fonduri prin accesarea unor proiecte POSDRU 

de către primărie în vederea extinderii spațiilor școlare și dotării 

corespunzătoare a acestora;  

 Posibilității de a redirecționa/utiliza fondurile bănești suplimentare de la 

cheltuielile de personal , pentru  și în interesul școlii . 

 AMENINȚĂRI: 

 Conștiința morală a elevilor privind păstrarea și întreținerea spațiilor 

școlare; 

 Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a 

echipamentelor existente; 

 Situația materială precară a majorității familiilor; 

 Limitele în asigurarea resurselor financiare la nivelul necesar; 

  

d) RELAȚIILE CU COMUNITATEA 

 PUNCTE TARI. 

 Prestigiul de care se bucură școala în comunitate; 

 Buna colaborare a școlii cu Primăria, Poliția, Biserica Dispensarul; 

 Organizarea unor activități extrașcolare și extracurriculare atractive în 

comun cu părinții, cu instițiile din localitate și cu agenții economici; 

 Implementarea unor programe educaționale, cu scopul sprijinirii elevilor 

care provin din grupuri dezavantajate, cum ar fi: Și tu poți merge la școală, 

Școală după școală, Temperamentul elevilor și stilul de învățare , Oportunități 

egale în educație pentru o societate incluzivă, Hai la școală!, HIV-Sida, 

„Drogurile-moarte albă”, „Spunem NU violenței”, ș.a.  
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 Întâlniri semestriale cu Consiliul reprezentativ al părinților, suplimentate 

de consultații individuale cu părinții; 

 Contactele cu diverse instituții pentru realizarea unor activități 

extracurriculare, cum ar fi: excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, 

introduc elevii în mediul comunitar și contribuie la socializarea lor; 

 Dezvoltarea rețelei profesori-elevi-părinți se realizează și prin 

intermediul serbărilor școlare. 

 

 PUNCTE SLABE: 

 Consilierea pentru alegerea și dezvoltarea carierei se face insuficient ; 

 Un număr mic de activități desfășurate în școală în care este percepută 

participarea părinților ca parteneri educaționali datorită lipsei unei proiectări 

și optimizări a acestor activități; 

 Lipsa de inițiativă a CRP; 

 OPORTUNITĂȚI: 

 Disponibilitatea și responsabilitatea/obligativitatea unor instituții de a 

veni în sprijinul școlii ( Primărie, Biserică, Poliție,instituții culturale); 

 Cererea exprimată de Consiliul elevilor privind desfășurarea unor 

activități comune părinți- profesori- elevi; 

 Receptivitatea Consiliului Local la problemele școlii; 

 AMENINȚĂRI: 

 Nivelul de educație și timpul limitat al părinților poate conduce la slaba 

implicare a părinților în viața școlară; 

 Instabilitate la nivel social și economic a instituțiilor potențial partenere; 

 Slaba informare privind specificul și inadecvarea activităților propuse 

către instituțiile partenere; 

 
D. ANALIZA PEST 
 

Factorii politici: 
 Legislaţia: 

 Legislaţia specifică nu este stabilă şi coerentă;  

 Legislaţia nu  permite concedierea cadrelor didactice cu performanţe scăzute; 

 Promovează măsuri şi politici educaţionale menite să continue dezvoltarea şi 
modernizarea sistemului ; 

 Favorizează creşterea natalităţii, prin facilităţile acordate mamelor pentru creşterea 
copiilor. 

 Politicile educaţionale ale şcolii: 

 Pentru creşterea rezultatelor şcolare la examenele naţionale, se derulează 
programe de pregătire suplimentară la disciplinele de examen; 
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 Pentru preîntâmpinarea frecvenţei scăzute, a abanadonului şcolar şi a indisciplinei, 
învăţătorii şi diriginţii colaborează sistematic cu părinţii elevilor; 

 Pentru prevenirea delincvenţei juvenile, şcoala colaborează cu familia, poliţia; 
 Activitatea de lobby: 

 Părinţii reprezintă un factor important în diseminarea realizărilor şcolii;  

 Cadrele didactice din învăţământul primar colaborează cu grădiniţele. 
Factorii economici: 
 Activitatea economică: 

 Gradul de ocupare a populaţiei în activităţile economice este scăzut, faţă de media 
comunitară şi naţională;  
O parte din părinţi lucreaă 

 Dezvoltarea firmelor private oferă oportunităţi de sponsorizare a şcolii; 
 Politica monetară şi valutară: 

    Fluctuaţiile monedei naţionale afecteză contractele de achiziţii. 
 Politica bugetară: 

 Politica bugetară locală asigură resurse financiare pentru desfăşurarea normală a 
procesului de învăţământ; 

 Venitul disponibil al familiei: 

 Scăderea veniturilor familiilor generează demotivarea elevilor. 

Factorii socio-culturali: 
 Atitudinea faţă de muncă: 

 Atitudine negativă faţă de muncă a unei părţi a elevilor şi părinţilor;  
 Ajutoare sociale: cca.  
 Compoziţia etnică: cca.  
 Rata natalităţii: 

 Scăderea anuală a numărului de copii din circumscripţia şcolară creează probleme 
de realizare a planului de şcolarizare şi de încadrare a personalului didactic;  

 Concurenţa: 

 Proximitatea unităţilor şcolare de acelaşi nivel implică o concurenţă tot mai 
crescută pentru atragerea şi înscrierea elevilor;  

 Nivelul educaţional: 

 majoritatea elevilor provin din familii cu pregatire submedie; 
 Probleme etnice: 

 În comunitate coexistă armonios românii cu rromii;  
 Atitudine faţă de religie:  

 Coexistenţa paşnică între indivizi apaţinând diferitelor religii; 

Factorii tehnologici:             
 Dotarea şi baza materială a şcolii: 

Spaţiile şcolare sunt insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor 
instructiv+educative; 

 Acces la Internet pentru şcoala din centru ; 

 Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a 
echipamentelor informatice existente; 
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STRATEGIA  
 Scopuri (ținte strategice): 

S1   Asigurarea accesului elevilor la tehnologia modernă  de comunicare și 

calcul cu scopul de egalizare a șanselor și prevenire a fenomenului de părăsire 

timpurie a școlii; 

S2  Creșterea ofertei de activități școlare și extrașcolare prin dezvoltarea de 

parteneriate cu instituții din comunitate si din afara ei pentru promovarea şi 

dezvoltarea unor atitudini şi comportamente bazate pe valorile 

interculturalităţii în rândul elevilor, părinţilor, cadrelor didactice; 

S3  Dezvoltarea competențelor de comunicare socială prin promovarea 

educaţiei incluzive pentru prevenirea discriminării pe baze etnice, de statut 

social, dizabilităţi sau alte criterii care afectează copiii şi tinerii proveniţi din 

grupuri dezavantajate  

S4  Asigurarea  unei ambianțe plăcute și a unui climat de confort fizic și psihic în 

școală în vederea creșterii performanțelor școlare; 

S5  Dezvoltarea la elevi, la cadrele didactice și la părinți a abilităților privind 

luarea deciziilor care privesc mediul de învățare și participarea la activități ale 

școlii.  
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MOTIVE ŞI ARGUMENTE 

S1 Asigurarea accesului elevilor la tehnologia modernă  de comunicare 

și calcul cu scopul de egalizare a șanselor și prevenire a fenomenului de 

părăsire timpurie a școlii. 

               Rezultatele elevilor la clasă şi concursuri şcolare sunt bune şi foarte bune. Există o 

ofertă importantă de activităţi extracurriculare şi extraşcolare, iar elevii optează în număr 

relativ mare pentru aceste activităţi şi le urmează consecvent. În pofida acestor rezultate 

remarcabile, se constată existenţa unui număr ridicat de absenţe de la activităţile didactice, 

adesea susţinute şi încurajate chiar şi de părinţi. Absenteismul la nivelul şcolii este însoţit, de 

asemenea, de o selectivitate pronunţată a studiului şi participării. Incluzând şi clasele mici în 

analiză, pentru care calificativul este un obiectiv important, se constată ponderea 

semnificativă a motivaţiei de tip extrinsec pentru studiu la toate nivelurile.  

          Ca efect principal, motivaţia de tip extrinsec conjugată cu absenţa de la activităţile 

didactice determină lipsuri adesea irecuperabile în formarea competenţelor generale şi 

specifice prevăzute de programele şcolare. Absenteismul, motivaţia de tip extrinsec şi 

selectivitatea studiului nu se pot disocia de problematica recuperării abilităţilor şi 

competenţelor. Carenţele în cunoştinţele şi abilităţile elevilor au ca efect limitarea opţiunilor 

acestora privind inserţia pe piaţa muncii. Prin efectele analizate succint aici motivaţia 

extrinsecă şi absenteismul reprezintă conjugat un risc potenţialmajor pentru realizarea 

misiunii asumate.  

            Descurajarea şi combaterea absenteismului şi construcţia motivaţiei intrinseci pentru 

studiu presupun acţiuni consecvente şi de lungă durată asupra factorilor interni 

determinanţi: gradul de încărcare al  programelor şcolare şi al programului elevilor, 

atractivitatea activităţilor didactice, demonstrarea necesităţii studiului prin activităţile 

curriculare, extracurriculare şi extraşcolare complementare, calitatea disciplinei etc. 

      Pentru a orienta în mod efectiv şi eficient la nivel strategic rezolvarea acestei probleme 

complexe, într-o abordare pozitivă care vizează obţinerea de rezultate, se propune aceasta 

ţintă strategică  
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Realizarea acestei ținte strategice va asigura îndeplinirea misiunii școlii, pregătind 

elevii pentru o lume în continuă schimbare, o lume în care tehnica modernă de calcul și 

comunicare va fi omniprezentă. De asemenea, va influența pozitiv evoluția comunității prin 

accesul rapid și direct, fără intermediari, la informație, indiferent de domeniul de 

interes.este și un prilej de dovedire a deschiderii către toți membrii comunității interesați de 

propria instruire. 

A fost aleasă această țință strategică pe baza următoarelor considerații: 

 Din analiza diagnostică a rezultat că un număr din ce în ce mai mare de elevi dețin un 

calculator personal. Din păcate elevii nu au deprinderi „de a pune calculatorul la 

lucru”, folosindu-l mai mult pentru jocuri și divertisment și mai puțin pentru propria 

instruire. De aici am considerat necesară asigurarea accesului la tehnica modernă în 

mod organizat, documentat, pentru a dezvălui puterile cu adevărat incredibile ale 

acestei tehnologii. 

 Sunt mulți părinți tineri, cu nivel de instrucție ciclul superior al liceului sau studii 

profesionale (circa 50%), care s-au arătat interesați de pătrunderea în tainele operării 

pe calculator-utilitatea fiind nu numai din punct de vedere al educației familiei, dar și 

al șanselor acestor oameni în puterea vârstei de a dovedi abilitățile dobândite astfel 

la o eventuală ofertă pentru un loc de muncă. 

 Din observațiile curente, lipsa sau întârzierea ajungerii informațiilor la cei care trebuie 

să beneficieze de ele s-a dovedit de cele mai multe ori un obstacol în direcția 

egalizării șanselor membrilor comunității noastre cu cei din zona urbană sau cei care 

au avut posibilitatea informării corecte și la timp. 

 

S2 Creșterea ofertei de activități școlare și extrașcolare prin dezvoltarea de 

parteneriate cu instituții din comunitate si din afara ei pentru promovarea şi 

dezvoltarea unor atitudini şi comportamente bazate pe valorile 

interculturalităţii în rândul elevilor, părinţilor, cadrelor didactice 

Misiunea școlii propune oferirea către fiecare elev care îi trece pragul a tot ceeea ce îl 

interesează. De aceea am ales ca țintă strategică sporirea ofertei de activități extrașcolare și 

de petrecere a timpului liber. Ne bazăm pe: 

 Interesul crescut al tuturor generațiilor de copii pentru ceea ce iese din 

cadrul rigid al „lecției”, pentru ceea ce este puțin…altfel:fără teme pentru acasă sau lecții de 

învățat. Experiența ultimilor ani ne-a demonstrat că la toate activitățile de acest gen 

organizate în școlile noastre, copiii au participat cu entuziasm, s-au implicat în organizarea și 

desfășurarea unor astfel de evenimente, au venit ei înșiși cu propuneri privind activitățile 

care să se organizeze.Competiția, munca în echipă, documentarea prin căutarea surselor de 
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informație în mod individual, descoperirea trăirii mulțumirii sufletești prin bucuria creată 

aproapelui căruia i s-a oferit un dar sunt numai câteva dintre câștigurile unor astfel de 

activități (vezi concursul „Învață să dăruiești” organizat la Școala Gimnazială nr. 2 Orăști, 

concursul „Învață să dăruiești”-acțiune caritabilă a școlii Gimnaziale nr. 1 Frumușani, ș.a.) 

 Participarea membrilor familiilor la activitățile organizate- serbări, 

excursii, vizite, concursuri, a demonstrat interesul crescut al comunității și disponibilitatea de 

implicare, directă sau indirectă, în astfel de activități. 

 Lipsa unei supravegheri permanente din partea familiei 9 peste 40% din 

părinți sunt navetiști), precum și lipsa la majoritatea copiilor a unui program de muncă și 

odihnă ( peste 50% dintre copii). 

 Petrecerea de către copii a unui timp prea mare în fața televizorului 

(alarmantă estimarea de la Școala Câlnău- 72 %, dar și cele de la Frumușani și Orăști unde 

mai mult de jumătate petrec peste 3 ore pe zi la TV.), constituie o irosire a timpului liber, mai 

ales când calitatea emisiunilor urmărite în acest interval este îndoielnică. 

 Necesitatea socializării multora dintre elevii noștri, dată fiind 

imposibilitatea multor familii de a le oferi șansa unei excursii, a unui spectacol sau a unei 

vizite ( mulți copii necunoscând decât cel mult drumul Frumușani- intrarea în capitală). 

 Disponibilitatea autorităților locale și a unor agenți economici locali 

pentru eventuale sponsorizări ale unor activități extrașcolare ( prin susținerea acestora cu 

premii, cu logistica necesară, etc. ). 

 S3 Dezvoltarea competențelor de comunicare socială prin 

promovarea educaţiei incluzive pentru prevenirea discriminării pe baze 

etnice, de statut social, dizabilităţi sau alte criterii care afectează copiii şi 

tinerii proveniţi din grupuri dezavantajate. 

Școala își asumă misiunea de a-i pregăti pe cei care îi trec pragul  pentru o societate în 

schimbare și a-i face să înțeleagă că toată viața este o școală. Tot școala va trebui să 

conștientizeze fiecare elev că și el poate influența evoluția comunității. 

Dovezi ale incapacității de comunicare eficientă sunt des întâlnite în toate cele șase școli ale 

comunei în momentul actual, atât pe orizontală cât și pe verticală.  

Educația incluzivă este definită ca “procesul de a se adresa și a răspunde diversității nevoilor tuturor 

copiilor/tinerilor prin intensificarea participării la procesul de învățare, la împărtășirea ideilor despre 

culturi și comunități diferite și la reducerea excluziunii din și în educație. Aceasta implică schimbări și 

modificări în conținut, abordări, structuri și strategii, o viziune comună care acoperă toți copiii/tinerii  

și convingerea că este responsabilitatea sistemului de a-i educa pe toți”. 

La baza educației incluzive stă dreptul la educație statuat în Declarația Universală a Drepturilor 

Omului (1948): “Orice persoană are dreptul la învățătură. Învățământul trebuie să fie gratuit, cel 

puțin în ceea ce privește învățământul elementar și general. Învățământul tehnic și profesional 

trebuie să fie la îndemâna tuturor, iar învățământul superior trebuie să fie de asemenea egal, 
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accesibil tuturor, pe bază de merit. Învățământul trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a 

personalității umane și întărirea respectului față de drepturile omului și libertățile fundamentale. El 

trebuie să promoveze înțelegerea, toleranța, prietenia între toate popoarele și toate grupurile rasiale 

sau religioase …” 

Deși minoritatea romă este semnificativă ca număr, nu a existat până acum o tradiție în predarea 

în limba romani, elevii școlii nefiind vorbitori nativi.                                                       

Propunerea țintei strategice numărul 4 o facem deoarece direcțiile majore de acțiune ale școlii cu 

privire la combaterea și prevenirea tuturor formelor de discriminare sunt: 

 implementarea principiului tratamentului egal și al egalității de șanse elevilor , prin aplicarea 

prevederilor Legii Educației Naționale Nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

Constituției României și a Ordonanței Guvernului nr. 137 privind prevenirea și sancționarea 

tuturor formelor de discriminare, adoptată în anul 2000 , Ordinul nr. 286 din 29 august 2007 

privind aprobarea Strategiei naționale de implementare a măsurilor de prevenire și 

combatere a discriminării (2007 –2013), Ordinul nr. 1540 din 19 iulie 2007 privind 

interzicerea segregării școlare a copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea și 

eliminarea segregării școlare a copiilor romi, Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 

republicată privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Hotărârea 

nr. 1258 din 13 august 2004 privind aprobarea Planului Național de acțiune pentru 

combaterea discriminării, în vederea construirii unui model durabil de egalitate, echilibru și 

securitate pentru toți elevii;  

 crearea cadrului specific pentru ca politicile în domeniul discriminării să îndeplinească 

următoarele condiții: să fie pe deplin în concordanță cu cerințele de integrare și conform cu 

standardele comunitare; să fie cunoscute și accesibile pentru toți elevii, cadrele didactice, 

părinții; să nu creeze confuzii și să răspundă unor probleme reale; să încurajeze și să faciliteze 

comunicarea socială. 

 nu în ultimul rând, pentru că în componența etnică a colectivelor de elevi cei aparținând 

comunității rome au o pondere însemnată (în special la Școala Gimnazială Nr.1, Frumușani – 

cu 72,56% și Școala Primară Nr.3, Câlnău – cu 72,54 % populație școlară de etnie romă), dar și 

pentru vulnerabilitatea venită dinspre partea economică – 40 % dintre elevi provenind din 

familii cu nivel economic scăzut. 

 Lipsa înțelegerii problemelor și a modului de abordare diferit al uneia sau al alteia 

dintre generații și de aici conflicte absurde, greu de rezolvat pe măsura adâncirii lor, 

așa cum s-a desprins din discuțiile purtate cu elevii, cu părinții și cu bunicii. 

 Riscul atragerii în grupuri problemă a copiilor care pleacă la o formă superioară de 

învățământ ( liceu, SAM) cauzat de „ sindromul capitalei”, prin neinformarea lor 

privind problemele reale, diferite de cele ale comunității în care locuiesc, probleme 

cu care se vor confrunta în momentul în care vor accede la o altă treaptă de 
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învățământ în capitală și prin neoferirea unor posibile soluții de evitare sau de 

rezolvare a acestor probleme. 

 În familiile elevilor se cumpără în mică proporție ziare/reviste zilnic sau săptămânal ( 

cel mai scăzut nivel la Frumușani- 7%, respectiv 28%). Majoritatea nu dispun acasă de 

o mini bibliotecă și nu citesc cărți (alarmant la școala Orăști și Pădurișu- doar 3%, 

respectiv 7% dintre ei au cărți acasă). 

S4 Asigurarea  unei ambianțe plăcute și a unui climat de confort fizic și psihic 

în școală în vederea creșterii performanțelor școlare  

Pornind de la ideea că școala este a tuturor, deci fiecare trebuie să se bucure în mod egal de 

serviciile oferite de școală, este necesară asigurarea unui ambient atractiv, prietenos, pentru 

confortul fizic și psihic al celor ce își petrec o mare parte a timpului lor în școală. Am avut în 

vedere că: 

 A fost remarcată o schimbare a atitudinii față de bunurile școlii, de 

păstrarea și întreținerea acestora, în  școlile  reabilitate, atât din partea elevilor, cât și din 

partea părinților.  

 Mediul prietenos, în cazul  școlilor menționate, i-a făcut pe beneficiari să 

simtă școala cu un pas mai aproape de civilizație și, prin consecință, i-a determinat să facă 

acest pas și în ceea ce privește propria persoană. De aceea ne propunem extinderea la 

nivelul celor șapte corpuri de clădire în care se desfășoară activități cu copiii a reabilitării 

spațiilor și mobilierului. 

 Părinții au încredere în instituția școlii, neexistând teama pentru 

siguranța fizică a copiilor, cum se întâmplă în alte școli. 

 Ne bucurăm de o bună colaborare cu cadrele postului de poliție din 

comună. 

 Poate spori atractivitatea activităților desfășurate în școală prin 

asigurarea atractivității spațiilor în care acestea se desfășoară. 

S5 Dezvoltarea la elevi, la cadrele didactice și la părinți a abilităților luarea 

deciziilor  care privesc mediul de învățare și participarea la activități ale școlii. 

 De ce educație civică și  educație ecologică? Pentru că am considerat că a 

doua nu este posibilă fără prima, deși a doua o induce pe prima. Concret, misiunea școlii este 

aceea de a-i face pe actualii elevi, dar și pe părinți să-și dea seama că toată viața este o 

școală.Nevoia educației civice permanente derivă din obligația asigurării evoluției 

comunității, evoluție greu de realizat într-un mediu degradat din punct de vedere ecologic. 

Ce am avut în vedere: 
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 O permanentă involuție a „bunelor maniere”, manifestată și între 

membrii aceleiași generații, dar și între reprezentanți ai diferitelor 

generații; 

 O pronunțată dominare a egocentrismului/ individualismului atât 

pe latura materială cât și pe latura spirituală a nevoilor individului; 

 Deteriorarea continuă a mediului înconjurător, chiar în preajma 

propriilor gospodării ale membrilor comunității și indiferența 

manifestată de aceștia. 

 Reacții slabe la nevoile aproapelui, a celui aflat în suferință sau 

neputință; spiritul de întrajutorare se manifestă cu mare greutate 

și mai mult de ochii altora, decât dintr-un imbold interior; 

 Oportunitatea oferită de membrii comunității, date fiind 

exemplele din copilăria actualilor părinți sau a bunicilor actualilor 

elevi în ceea ce privește buna gospodărire a spațiului comunității. 
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S1. Asigurarea accesului elevilor la tehnologia modernă  de comunicare și calcul cu scopul de egalizare a șanselor și 

prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a școlii  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opțiunea curriculară 

 CDȘ-ul va asigura 

studierea disciplinelor 

prin care se va face 

inițierea în operarea pe 

calculator și utilizarea 

programelor MS office 

Opțiunea financiară și a dotărilor 

materiale 

 Amenajarea unei săli cu 

destinația laborator de 

informatică la Școala Gimnazială 

nr. 1 Frumușani 

 Conectarea la internet  a Școlii 

Orăști 

 Sponsorizări ale părinților pentru 

procurarea consumabilelor 

necesare 

Opțiunea investiției în 

resursa umană 

 Programe de formare a 

cadrelor didactice, 

elevilor și părinților 

pentru TIC 

Opțiunea relațiilor 

comunitare 

 Realizarea în comun a 

unor activități în care 

este utilizată tehnologia 

modernă 

 Participarea la programe 

locale în domeniul 

comunicării 
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S.2. Creșterea ofertei de activități școlare și extrașcolare  

și a ofertei de petrecere a timpului liber prin dezvoltarea de parteneriate cu instituții din comunitate și din afara ei 

pentru promovarea și dezvoltarea unor atitudini și comportamente bazate pe valorile interculturalității în rândul 

elevilor, părinților și cadrelor didactice 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Opțiunea curriculară 

 Introducerea în CDȘ a 

unor activități școlare și 

extrașcolare atractive  

 Creșterea ratei de 

participare la concursuri 

școlare  

 Educarea elevilor prin 

disciplinele de bază şi prin 

CDȘ pentru parteneriat şi 

cooperare în comunitate 

  

Opțiunea financiară și a 

dotărilor materiale 

 Amenajarea de spații 

destinate petrecerii 

timpului liber; 

 Achiziționarea de 

materiale necesare a 

timpului liber 

 Publicarea în revista școlii 

„Rază de lumină” a unor 

materiale promoționale 

pentru această direcţie 

  

Opțiunea investiției în 

resursa umană 

 Stabilirea unui plan de 

măsuri pentru 

optimizarea comunicării 

 Programe comune de 

formare pentru cadre 

didactice, părinți și alți 

reprezentanți ai 

comunității în domeniul 

comunicării și negocierii 

 

Opțiunea relațiilor comunitare 

 Parteneriate cu instituțiile 

publice din comună 

 Realizarea în comun a unor 

activități în școală și 

extracurriculare 

 Participarea la dezbateri cu 

membrii comunității și 

găsirea de soluții unor 

probleme de interes  mai 

larg 

 Afișarea materialelor pe 

site 
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S.3. Dezvoltarea competențelor de comunicare socială prin promovarea educației incluzive pentru prevenirea 

discriminării pe baze etnice, de statut social, dizabilități sau alte criterii care afectează copiii și tinerii proveniți din 

grupuri dezavantajate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opțiunea curriculară 

 Practicarea între profesori și 

elevi, la toate disciplinele, a 

comunicării deschise și 

asumării responsabilității 

 Cuprinderea în CDȘ de 

discipline care formează 

abilități în domeniul 

comunicării 

 Asigurarea accesului egal la 

educație pentru toți copiii 

  

Opțiunea financiară și a 

dotărilor materiale 

 Găsirea unor surse de 

finanțare pentru activitățile 

de educație incluzivă 

 Asigurarea comunicării prin 

dotare tehnică și servicii 

Internet corespunzătoare  

 Dotarea cu mijloace audio- 

vizuale și conectare la 

internet 

Opțiunea investiției în resursa 

umană 

 Stabilirea unui plan de măsuri 

pentru optimizarea 

comunicării 

 Activități de formare pentru 

cadrele didactice vizând 

educația incluzivă 

 Informarea corectă și 

completă a cadrelor 

didactice, elevilor și părinților 

privind activitățile ce vizează 

educația incluzivă 

  

Opțiunea relațiilor comunitare 

 Parteneriate cu instituțiile 

publice din comună 

 Implicarea părinților, 

reprezentanților 

comunității și partenerilor 

tradiționali în activități de 

educație incluzivă  

 Publicarea pe site-ul „O 

școală pentru toți” a 

informațiilor de interes din 

acest domeniu 
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S.4. Asigurarea unei ambianțe plăcute și 

a unui climat de confort fizic și  psihic în școală în vederea creșterii performanțelor școlare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opțiunea curriculară 

 Practicarea între 

profesori și elevi, în 

toate situațiile, a unor 

relații destinse, 

prietenești, de respect 

reciproc 

Opțiunea financiară și a 

dotărilor materiale 

 Reabilitarea spațiilor 

destinate educației 

 Monitorizarea video a 

spațiilor școlare  

 Pavoazarea cu bun gust și 

„prietenoasă” spațiilor 

școlare 

 Atragerea de sponsori 

locali 

Opțiunea investiției în 

resursa umană 

 Programe de 

antrenare a cadrelor 

didactice, elevilor și 

părinților în crearea 

și întreținerea unui 

spațiu sigur și plăcut 

Opțiunea relațiilor 

comunitare 

 Parteneriate cu primăria 

și poliția din comună 

pentru asigurarea 

siguranței în spațiul 

școlar 

 Participarea la programe 

locale în domeniul 

modernizării 
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S.5. Dezvoltarea la elevi, la cadrele didactice și la părinți 

a abilităților privind luarea deciziilor care privesc mediul de învățare și participarea la activități ale școlii 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opțiunea curriculară 

 CDȘ-ul va oferi opționale 

din aria „Consiliere și 

orientare”și „Tehnologii” 

Opțiunea financiară și a 

dotărilor materiale 

 Crearea cadrului propice 

dezvoltării conduitei moral- 

cetățenești 

 Achiziționarea de materiale și 

instrumente necesare 

ecologizării unor spații 

 Îmbunătățirea condițiilor 

pentru desfășurarea mediului 

de învățământ 

Opțiunea investiției în resursa 

umană 

 Programe de formare a 

conștiinței și a conduitei 

morale și a respectului față de 

mediu 

 Instruirea morală și ecologică 

a membrilor comunității 

Opțiunea relațiilor 

comunitare 

 Realizarea de 

activități comune, 

în școală și în 

afara acestuia 
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Fiecare țintă strategică este operaționalizata prin stabilirea obiectivelor prioritare, resurselor, responsabilităților, termenelor şi a 

indicatorilor de performanță.  

Termen  de 
realizare 

Scopul/ținta strategică Roluri/Responsabilități  

1 ianuarie 2013 S1, S2,S3,S4,S5  Începerea 
aplicării 

Termene intermediare pentru S1 

30 ianuarie 2013 Amenajarea, dotarea și punerea în folosință a laboratorului de 
informatică pentru școala Frumușani 

Directorul școlii-urmărește respectarea termenelor; stabilește contacte/ 
negociază cu posibili parteneri; 
C.A.-aprobă în termen optim hotărâri pentru îndeplinirea obiectivelor 
propuse; 
Cadrele didactice-participă la programe de inițiere în utilizarea T.I.C. 
Administrația locală-sprijină școala în completarea necesarului de 
mijloace; sprijină inițiativele privind amenajarea spațiilor 
Părinții-contribuie la amenajarea spațiilor necesare 

 

Asigurarea funcționalității laboratorului de informatică de la Școala Orăști 
și de la școlile cu clasele I-IV dotate cu calculatoare 

Martie 2013 Amenajarea unei săli multimedia la școala Frumușani 
Conectarea la internet  a cabinetului de informatică Frumușani 

Termene intermediare pentru S2 
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1 martie  anual Stabilirea ofertei curriculare pentru anul școlar următor  
Directorul-deleagă, la propunerea Consiliului profesoral, persoane 
competente pentru întocmirea programelor propuse; 
C.A.-aprobă CDȘ, urmărind realizarea obiectivelor strategice; 
Cadrele didactice-iau cunoștință, popularizează și asigură desfășurarea 
activităților cu copiii, conform calendarului stabilit; 
Părinții-participă ca parteneri la activitățile organizate în școală și în afara 
ei; 
Parteneri educaționali-Biserica, Poliția, agenți economici locali. 
 

 

15 septembrie 
anual 

Întocmirea programelor și planificărilor pentru disciplinele opționale și a 
Calendarului activităților educative 

15 septembrie 
anual 

Realizarea planului managerial al responsabililor comisiilor pentru 
organizarea și petrecerea timpului liber 

Februarie 2014 Derularea unui proiect cu finanțare externă Directorul-asigură  legătura cu Primarul și cu Consiliul Local ; 
C.A. –aprobă funcționarea programului; 
Cadrele didactice-iau cunoștință, popularizează și asigură desfășurarea 
activităților cu copiii, conform calendarului stabilit; 
C.L. –asigură fondurile necesare 
 

 

Termene intermediare pentru S3 

1 mai anual Includerea în CDȘ a disciplinelor pentru dezvoltarea comunicării orale și 
scrise 

Directorul-implicarea în atragerea de fonduri pentru achiziționarea 
mijloacelor de comunicare; 
C.A.- aprobarea ofertei curriculare a școlii; 
Cadrele didactice-coordonează stabilirea regulilor proprii fiecărei clase;se 
preocupă pentru asigurarea cadrului și climatului favorabil comunicării; 
Profesorii de limba și literatura română- în cadrul orelor de curs 
contribuie la consolidarea deprinderilor de utilizare a tipizatelor 

 

1 iunie 2013 Stabilirea de către fiecare clasă a regulilor proprii de comunicare în spațiul 
ce îi revine 

1 ianuarie 2013 Asigurarea spațiului și crearea climatului necesar pentru comunicarea pe 
orizontală și pe verticală  

Achiziționarea de mijloace moderne de comunicare 

1 septembrie 
2014 

Conectarea la internet a Școlii Orăști C.A.-aprobă și decontează cheltuielile legate de utilizarea internetului; 
Consiliul local-oferă sprijin pentru dotările cu mijloace de comunicare 
Parteneri educaționali- familia, alte școli, diferite instituții publice, 
societăți private 

 

1 iunie 2013 Consolidarea deprinderilor de completare și folosire a formularelor 
tipizate în diferite instituții 

Termene intermediare pentru S4 

1 noiembrie   
2013 

Reconsiderarea criteriilor de amenajarea a spațiilor școlare și 
transformarea lor în spații „prietenoase” 

Cadrele didactice, Consiliul elevilor, Consiliul reprezentativ al părinților, 
agenți economici 

 

1 martie 2014 Amenajarea curții tuturor școlilor  
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1 august 2015 Realizarea de programe privind cooptarea cadrelor, părinților și 
autorităților locale pentru întreținerea și dezvoltarea spațiilor școlare 

Directorul, poliția, Primăria, cadrele didactice, agenți economici 
 
 
 

 

Termene intermediare pentru S5 
 

1 octombrie 
anual 

Cuprinderea în planurile manageriale ale consilierilor educativi a 
activităților destinate educației ecologice și civice 

Coordonatorii de programe și proiecte  

1 iunie 2014 Realizarea de către fiecare școală a unui punct de colectare și sortare a 
deșeurilor 

Coordonatorii de programe și proiecte, cadrele didactice, profesorii de 
educație fizică și educație tehnologică, Agenția pentru protecția mediului 

 

permanent Întreținerea spațiului din jurul școlii Cadrele didactice,personalul de îngrijire, părinții și elevii  

1 noiembrie 2014 Realizarea de programe de prezentare a legilor și interpretarea acestora 
și de conștientizare a problematicii omului în societatea actuală. 

Profesorii de cultură civică, mass-media, O.N.G.-uri  

31 decembrie 
2014 

S1, S2,S3,S4,S5  finalizarea 
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1. Programul de dotare și amenajare a spațiilor folosite în activitatea cu elevii 

2. Programul de activități extracurriculare și școlare 

3. Programul de dezvoltare a relațiilor comunitare 

4. Programul de atragere a resurselor financiare și dezvoltarea bazei materiale 
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1. Programul de dotare și amenajare a spațiilor folosite în activitatea cu elevii 

 
Activitatea Obiective Resurse/mijloace de realizare Termen Responsabilități Indicatori de 

realizare 

Reabilitarea 
și 
amenajarea 
spațiilor 
școlare 

Oferirea unor condiții corespunzătoare de 
muncă, a unui climat ambiental plăcut 
pentru desfășurarea activității 

-Curățenia sălilor de clasă 
-Amenajarea interiorului 
sălilor de clasă și a holurilor 
-Cultivarea unor relații de 
colegialitate și respect 
reciproc între membrii 
colectivului școlii 
-Amenajarea curții școlilor  

Permanent 
 
1 octombrie 2013 

Directorul școlii-prof. Postole 
Liliana 
 
Consiliul de administrație, 
Consiliul local 

Aspectul școlilor, 
relațiile inter-
colegiale, lipsa 
stărilor conflictuale 

Recomparti
mentarea 
unor spații în 
vederea 
utilizării lor 
eficiente 

Asigurarea funcționalității unui laborator 
de informatică  
Crearea unor condiții optime de 
desfășurare a activităților cu preșcolarii 
Amenajarea bibliotecii școlii Frumușani și 
Orăști 

-Realizarea instalației 
electrice și a legăturilor 
necesare pentru rețeaua de 
calculatoare de la Școala 
Frumușani 
-Contribuții financiare și 
contribuția în ore- muncă a 
părinților 
-Lucrări de 
recompartimentare la școala 
Frumușani, în vederea creării 
unui spațiu pentru biblioteca 
școlară și a unei săli de 
lectură. 
-Lucrări de amenajare a unei 
biblioteci la Școala Orăști 

Ianuarie 2013 Directorul școlii-prof. Postole 
Liliana 
Primarul comunei-Duță Paul 
 
Înv. Stoian Nicoleta 
Prof. română 

Existența și 
expoatarea 
laboratorului de 
informatică 
Mutarea bibliotecilor 
în noile locații și 
funcționarea 
acestora 

 

 



Școala Gimnazială nr. 1 Frumușani 
Județul Călărași 

Tel./fax 0242516002 
E-mail scoalafrumusani@yahoo.com 

43 
 

2.Programul de activități extracurriculare și școlare 
Activitatea Obiective Resurse/mijloace de realizare Termen Responsabilități Indicatori de realizare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stabilirea 
CDȘ pentru 
anul 
următor 

Metodologia opțiunii -Alegerea de către cadrele 
didactice , din lista oferită de 
minister sau prin propunere 
proprie, a opționalului/ denumire, 
durată, listă de conținuturi 
-Realizarea unor pliante pentru 
informarea mai exactă a elevilor și 
părinților privind CDȘ. 
-Oferta globală făcută de către 
școală elevilor și părinților 
acestora; oferta va cuprinde dublul 
de ore față de posibilitatea 
acestora de a opta 
-Consultații oferite elevilor și 
părinților atât la nivelul clasei cât și 
al școlii 

Anual luna 
Ianuarie 
 
 
 
Anual , luna 
martie 
 
31 martie 
 
 
1-15 aprilie 

Directorul școlii, 
cadrele didactice,  
Serafim Cătălina  
 
 
 
 
 
Învățătorii și diriginții 

Aplicarea 
metodologiei, opiniile 
elevilor și ale 
părinților 

Calendarul ofertei 
curriculare a școlii 

-Stabilirea ofertei curriculare de 
către Consiliul profesoral 
-Aprobarea ofertei curriculare de 
către Consiliul de administrație 
-Afișarea listei cu disciplinele 
opționale și difuzarea către elevi și 
părinți a pliantelor pe această temă 
-Depunerea de către elevi, în scris, 
la învățătorii sau diriginții claselor a 
opțiunilor făcute 

1-10 martie 
15 martie 
 
31 martie 
 
 
15 aprilie 
 

Directorul școlii  
 
Directorul școlii  
 
 
 
Învățătorii și diriginții 

Parcurgerea etapelor 
ofertei educaționale 

 
Activitățile 
extrașcolare 

Dezvoltare activităților 
extrașcolare educative 

-Concursuri de cultură generală sau 
tematice/disciplinare 
-Spectacole artistice cu prilejul 

Conform 
planificărilor 
 

Prof. Rotaru Letiția, 
prof. Velcea Mioara  
Învățătorii și diriginții 

Realizarea activităților 
cf. programului 
activităților 
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diferitelor evenimente 
-Excursii, vizite, vizionarea unor 
spectacole, întreceri sportive 
-Sponsorizări ale părinților și ale 
agenților economici locali 

Ocazional 
Semestrial 
 
Conform 
calendarului 

 
 
Prof. Paraschiv Alina  
 

extracurriculare și 
extrașcolare 

 

3.Programul de dezvoltare a relațiilor comunitare 

Activitatea Obiective Resurse/mijloace de realizare Termen Responsabilități Indicatori de 
realizare 

Schimburi de 
experiență 

Realizarea unui schimb de 
experiență cu cadre didactice 
și elevi din alte școli 

-Contactarea conducerii școlii nr. 113 
din București în vederea realizării unui 
parteneriat urban-rural inter-școli 
-Organizarea unui grup de elevi care să 
viziteze o școală din altă zonă 
geografică 

Decembrie 2015 
 
 
Vara 2015 

Directorul școlii 
 
 
 
Prof. Velcea Mioara 

Realizarea 
activităților 
propuse 

Popularizare
a 
problemelor 
școlii și ale 
comunității 

Cunoașterea de către 
comunitate a problemelor 
școlii 
Cunoașterea 
caracteristicilor economice, 
sociale și ecologice ale 
comunității locale 

-Acțiuni de informare a elevilor și a 
părinților asupra unor aspecte privind 
viața școlii 
-Atragerea  partenerilor în activitățile 
desfășurate de școală 

 

permanent Directorul școlii 
Prof. Alexandru Crina 

Participarea la 
ședințele 
organizate în 
cadrul școlii 
Realizarea 
activităților 
propuse 

Realizarea de 
parteneriate 

Stabilirea de parteneriate 
cu principalele instituții pe 
plan local 

-Colaborarea cu părinții, Dispensarul 
uman și cu Poliția în vederea 
respectării de către elevi a normelor de 
igienă, de apărare a sănătății și a 
normelor de circulație 

Permanent 
 
Octombrie 2014 

Responsabilii Comisiei 
pentru prevenirea și 
combaterea violenței, 
responsabilul Comisiei 
pentru sănătate și 

Rezultatele 
concrete ale 
parteneriatelor 
 
Desfășurarea 
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-Colaborarea cu Biserica în vederea 
desfășurării de activități umanitare și 
nu numai atât. 

securitate în muncă, 
consilieri educativi, preot 
Dăianu Daniel . 

acțiunilor 
conform 
planificărilor 
 
Îndeplinirea 
prevederilor 
protocolului 
 

Implicarea 
comunității 
în activitățile 
școlii 

Marcarea unor evenimente 
importante la nivel 
național sau local 

-Organizarea unor manifestări 
culturale, artistice și sportive în școală 
și în comună 
-Participarea activă a membrilor 
comunității, alături de elevi și cadre 
didactice 

De câte ori este 
prilejul 

 Lupu Luminița ,prof. 
Velcea Mioara, înv.Iliescu 
Nicoleta , înv. Stoian 
Nicoleta 

Activitățile 
desfășurate 
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  4.Programul de atragere a resurselor financiare și de dezvoltare a bazei materiale 
 

Activitatea Obiective Resurse/mijloace de realizare 
 

Termen Responsabilități Indicatori 
de realizare 

Întocmirea și 
gestionarea bugetului 

Cunoașterea și 
evidența resurselor 
bugetare 

-Acordul cu primăria/serviciul 
de contabilitate, în vederea 
accesului la execuția bugetară 
pe anul în curs 

Ianuarie 2013 
permanent 

Directorul școlii 
Reprezentantul 
Consiliului local în C.A., 
contabilul 

Respectarea 
acordului și 
eficiența lui 

 
 
 
 
 
Atragerea unor resurse 
extrabugetare 

 
 
 
 
 
Identificarea unor 
resurse 
extrabugetare 

-Întâlniri cu oamenii de afaceri 
cu activități economice în zonă 
sau care locuiesc în localitate și 
prezentarea unui set de 
priorități al școlii 
-Organizarea unor activități sau 
prestări de servicii cu elevii sau 
părinții pentru procurarea de 
fonduri extrabugetare sau a 
unor plăți în natură 
-Colectarea de maculatură și 
fier vechi cu ajutorul elevilor și 
valorificarea acestora la 
centrele de colectare 
specializate 
-Organizarea de spectacole, 
baluri, tombole, expoziții. 

Periodic 
 
 
 Primăvara 2014 
 
 
 
Vara 2014, 2015 
O dată pe 
semestru 
 
semestrial 

Directorul școlii, 
reprezentanti ai 
Consiliului 
reprezentativ al 
părinților 
Ghenu Angela -
reprezentantul 
părinților în C.A. 
Cadrele didactice 
 
 
 
Administrator Moise 
Zenaida 
Pironea Florica 

Rezultatele 
concrete ale 
acestor 
întâlniri 
 
 
Bilanțul 
activităților 
 
 
 
 
 
 
Fondurile 
realizate 

  -Fonduri asigurate prin bugetul 
local 

2013-2015 Directorul școlii Dotările 
realizate 
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Redactat, 

Prof. Alexandru Liliana  

 
 
 
Păstrarea și dezvoltarea 
bazei materiale  

 
Asigurarea cu 
mijloace de 
învățământ 

-Achiziție de mijloace de 
învățământ 
-Fonduri asigurate prin 
sponsorizări ale părinților 

Ghenu Angela-
președintele Consiliului 
reprezentativ al 
părinților 

Păstrarea și 
întreținerea 
mobilierului școlar și 
localului școlii 

-Lăcuirea parchetului din sălile 
de clasă 
-Igienizarea spațiilor școlare 
-Zugrăvirea pereților exteriori și 
interiori 
-Cultivarea în rândul elevilor a 
unui spirit gospodăresc și de 
respect pentru bunurile școlii 

August 2014 
 
Anual în luna 
August  
 

Învățătorii și diriginții 
 Îngrijitorii 
 
 
Cadrele didactice 

 
 
 
Aspectul 
sălilor de 
clasă 

Dezvoltarea bazei 
sportive 

-Recondiționarea materialelor 
sportive existente 
-Construirea unui teren de 
handbal 
-Construirea unei săli de sport 
moderne  

 

Permanent 
Septembrie 
2015 

Primar Duță Paul 
Consiliul local 

Aspectul 
bazei 
sportive 
Utilizarea 
bazei 
sportive 


