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 Motto: „Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul 

ce domneşte într-însa.” 

                                            (Regele Ferdinand I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Regele+Ferdinand+I
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                                          VIZIUNEA ȘCOLII 
 

Școala Gimnazială Buda, mediu dinamic și democratic, asigură 

accesul la educație și oferă șanse egale de dezvoltare personală fiecărui 

elev prin dobândirea competențelor cheie, care să permită tinerilor 

inserția socială și învățarea pe tot parcursul vieții. 
 

 

                                                

 

                                           MISIUNEA ŞCOLII 

         Respectând tradițiile locale, naționale și cuceririle științelor 

moderne, colectivul de cadre didactice depune mari eforturi pentru 

educarea tinerei generații în spiritul respectării drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului, al demnității și al toleranței, al 

schimbului liber de opinii. Formarea personalității umane este 

finalitatea pe care o realizăm prin insușirea cunoștințelor științifice, a 

valorilor culturii naționale și universale. La fel de importantă este 

cultivarea sensibilității față de valorile moral-civice, față de respectul 

pentru natură și mediul înconjurător. 

 Școala îsi propune, bazându-se pe sprijinul comunității, să 

contribuie la dezvoltarea personalității copiilor, la profesionalizarea lor 

și la integrarea socială. 

 

 

                            

 

                                



 

4 

 

                               CONTEXTUL LEGISLATIV 
 

Baza conceptuală a prezentului Proiect de Dezvoltare Instituţională o reprezintă 

legislaţia în vigoare: 

 

 Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

 Programul de guvernare, prevăzut în Anexa 2 la Hotărârea Parlamentului nr. 

1/2020; 

  Ordinul M.E.C. nr. 3125/2020 privind structura anului şcolar 2020 – 2021; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității 

educației aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ordin nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare 

și funcționare a Consiliul de Administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

 Regulamentul  de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar aprobat prin OMEN nr.5447/31.08.2020; 

 OMECT nr. 5561/2011 – privind aprobarea Metodologiei pentru formarea 

continuă a personalului din învățământul preuniversitar, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr 35/2006 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ; 

 OMECTS nr 4390/7.06.2012 privind înființarea Consiliului Național pentru 

prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar; 

 O.M.E.C.T.S. nr. 5567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară, modificat prin 

O.M.E.C.Ş. nr. 4624/2015; 

 OMENCS 4742/10.08.2016 privind aprobarea statutului elevului; 

 OMENCS 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si 

functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinul M.E.C. nr. 5455/2020 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării 

naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021; 

 Ordinul M.E.N. nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu 

modificările şi completările ulterioare 
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 Ordinul M.E.N. nr. 5087/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în 

învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020- 

2021,cu modificările şi completările ulterioare 

 O.M.E.C.T.S. nr. 6143/2011 cu privire aprobarea Metodologiei de evaluare 

anuală a activității personalului didactic şi didactic auxiliar din învățământul 

preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 O.M.E.N. nr. 3347/25.04.2014 privind stabilirea cadrului de implementare în 

învățământul preuniversitar a programului Erasmus+. 

  Ordinul nr. 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial al entităților, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  Strategia UNESCO“Educație pentru Dezvoltare Durabilă în cadrul Agendei 

2030 pentru Dezvoltare Durabilă” adoptată în 19 decembrie 2019 la New York, 

în Statele Unite ale Americii 

  Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2016-

2020-2030; 

  Programul Uniunii Europene de Educație şi Formare pe parcursul întregii vieți, 

2016 – 2020, Erasmus+; 

  O.M.E.C.Ş. nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 

actelor de studii şi al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

 O.M.E.C.Ş. nr. 5086/2016, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în spitale; 

 
intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de 

handicap, a orientării școlare şi profesionale a copiilor cu cerințe educaționale 

speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilități 

şi/sau cerințe educaționale speciale; 

  Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  O.M.E.N. 3.022/8.01.2018 privind aprobarea auxiliarelor didactice din 

învățământul preuniversitar; 

  O.M.E.N. nr. 4005/2018 modificare ordin 3844/2016 regim juridic acte studiu 

învățământ preuniversitar; 

  Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) 

  Ordinul pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților 

/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 



 

6 

 

prevenirea îmbolnăvirii cu SARS – CoV – 2 – Nr. 5487/ 31.08.2020 Ministerul 

Educației și Cercetării; Nr. 1494 / 31.08.2020, Ministerul Sănătății; 

  Ordinul 1456 / 28.08.2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile 

pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor. 

 Ordinul comun ME / MS nr. 5.196/1.756/2021 pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii 

de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

CoV-2   

 Ordinul comun ME / MS nr. 5.3381.082/2021 privind aprobarea măsurilor de 

organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii 

de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

CoV-2   

 Alte ordine, note, notificări şi precizări ale Ministerului Educației și Cercetării 
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I. PREZENTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

I.1.  SCURT ISTORIC: 
 

Comuna Buda se numără printre cele aproximativ 2700 de comune ale 

spațiului geografic românesc și 81 ale județului Buzău, cu o populație de 2970 de 

locuitori. 

 

 
 

Este situată în zona de curbură a Subcarpaților, pe cursul  râului Râmnicu Sărat, 

la contactul dintre Subcarpații Buzăului cu cei ai Vrancei, în sudul depresiunii 

intracolinare Dumitrești – Buda. 

Comuna are o suprafață de 50 km pătrați, iar în aria sa geografică s-au creat și 

dezvoltat vetrele celor 8 sate: Buda, Mucești – Dănulești, Toropălești, Alexandru 

Odobescu, Dănulești, Spidele, Valea Largă, Fundu Budei. 

Fiind așezată într-o zona de contact dintre Țara Românească și Moldova, 

teritoriul comunei a fost străbătut de păstorii transhumanți ce coborau turmele de la 

munte spre Câmpia Dunării, astfel așezarea jucând un rol important în viața 

românească de la Carpați și Dunăre. 

        În ceea ce privește activitatea școlară din comuna Buda, din lipsă de documente 

scrise, trecutul său, este greu de stabilit. Primele informații despre organizarea 

învățământului în satul Buda datează din anul 1828, când în comună funcționa o școală 

de băieți cu 41 de elevi. Localul școlii a fost construit în perioada 1962-1970 cu zece 

săli de clasă, cancelarie, secretariat, atelier, bibliotecă. 
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       Apogeul este atins prin anii 1978-1989 când Școala Buda devine Școală Generală 

de 10 clase. După anul 1990 se revine la 8 clase, iar numărul elevilor este în continuă 

scădere, ajungând în prezent la 306, iar al cadrelor didactice la 28. 

  

I.2. TIPUL UNITĂŢII  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT :  
  

Şcoala Gimnazială Buda cu statut de şcoală cu personalitate juridică are în 

componenţă următoarele structuri: 

-  Școala Primară Mucești – Dănulești 

-  GPN Pietroiu, sat Toropălești  

-  GPN Buda 

 este organizată pe principii nediscriminatorii, dispunând de planuri şi programe de 

învăţământ aprobate de M.E.; 

 

I.3. CONSTRUCŢIA   ŞCOLARĂ  
 

      În prezent, Școala Gimnazială Buda, unitate cu personalitate juridică a fost 

reabilitată prin Programul PNDL II, proiect depus de Primaria Buda, în perioada iunie 

2019 – august 2020 si functionam în acest local, însă a fost efectuată doar o receptie 

partială, urmând să se facă recepția finală după ce mai desfășoară unele lucrări conform 

proiectului. Actualmente școala funcționează cu un efectiv de 306, preșcolari și școlari, 

îndrumați de 28 cadre didactice. 

        Activitatea se desfășoară într-un singur schimb, cu un rând de clase. Dotarea școlii 

cu mijloace de invățământ este corespunzătoare, unitatea a beneficiat de 50 bănci și 

scaune noi, 10 dulapuri, mobilierul școlar este modular; pentru un un număr de 15 

calculatoare, s-a achiziționat mobilier nou (birouri și scaune), calculatoarele sunt 

conectate la internet, școala beneficiază de o infrastructură WI-FI prin proiectul ,, 

PLATFORMĂ NAȚIONALĂ INTEGRATĂ – WIRELESS CAMPUS,,; alte 5 

calculatoare conectate în rețea sunt la Școala Primară Mucești - Dănulești; 2 

calculatoare și 2 laptop-uri sunt folosite de personalul administrativ; 4 copiatoare, 1 

telefon/fax, 2 videoproiectoare, 27 laptop-uri obținute prin donație sunt folosite de 

personalul didactic, 1 stație de amplificare audio, 4 camere audio-video amplasate în 

sălile de clasă și 8 camere de supraveghere, interior și exterior, alte 6 camere 

supraveghere la Școala primară Mucești- Dănulești (structură), 3 camere de  

supraveghere la G.P.N. Buda.Toate unitățile școlare au conexiune la internet, furnizor 

RCS RDS, Telekom.  

Anexe: patru magazii de lemne, patru grupuri sanitare, din care două cu apa curentă,  

două săli de sport (improvizate). De asemenea, dispune de două terenuri de sport, 

adaptate practicării jocurilor de  handbal, fotbal dar și de un teren sintetic (800 mp). 

Școala gimnazială Buda, unitate cu personalitate juridică, este racordată la 

propria reţea de alimentare cu apă  cât și Școala Primară Mucești- Dănulești (structură), 

întrucât rețeaua de apa si canalizare centralizată nu functionează.  Încălzirea spațiilor 
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școlare se realizează cu 3 centrale termice proprii, dar și cu 2 sobe în cadrul structurii 

G.P.N. Buda. 

                            

                               II. DIAGNOZA UNITĂȚII ȘCOLARE 
 

II.1. DIAGNOZA  MEDIULUI  EXTERN 

 

 

II.1.1. Analiza PESTE 

         

Factori politici 

Politica educaţională din şcoala noastră vizează aspecte legate de ridicarea  

calităţii procesului instructiv-educativ, colaborarea cu autorităţile locale şi comunitatea 

locală fiind benefică, asigurând o dezvoltare pozitivă a activităţii. 

Deasemenea prin aplicarea unei politici educaționale adecvate, se incearcă 

minimizarea diferentelor dezvoltării profesionale și asigurarea unor șanse egale de 

dezvoltare. 

Consiliul local şi comunitatea locală este deschisă dialogului constructiv. 

 

Factori economici 

Școala Gimnazială Buda este situată la marginea satului, pe drumul județean care 

duce către Dumitrești, jud. Vrancea. Aproximativ 90% dintre elevii școlii, la 

terminarea ciclului gimnazial, urmează cursurile școlilor din oraşul Râmnicu Sărat: 

licee teoretice, vocaționale și tehnologice, școli profesionale. Cel mult 10% dintre 

absolvenţi îşi continuă studiile la licee din Buzău sau in alte judete. 

În unitatea noastră şcolară există mulţi elevi cu o situaţie materială modestă, 

acest lucru împiedicându-i să-şi manifeste interesul pentru şcoală. Elevii școlii 

beneficiază de manuale gratuite și rechizite gratuite, din partea Fundației Dialoog- 

Olanda. Fundația Dialoog - Olanda a sponsorizat cu suma de 3020 lei pentru 

cumpărarea unor materiale sportive necesare orelor de sport și cu suma de 11.000 lei 

pentru construirea unor echipamente de joc la cele 2 școli și 2 grădinițe din comună. 

Totodată, 36 de elevi beneficiază si de un program de tip after-school, de 

educație remedială, derulat prin Programul ,,NOUĂ NE PASĂ,, finanțat de Fundația e-

Mag & Flanco. Se acordă un număr de 90 de burse sociale pentru elevii cu situație 

materială modestă și 35 burse de merit. 

Interesul agenţilor economici pentru acordarea de donaţii sau pentru sponsorizări 

instituţiilor de învăţământ preuniversitar este, în continuare, foarte scăzut. Fondurile de 

bază sunt asigurate de Bugetul Consiliului Local şi de M.E. prin I.S.J. Buzău. 
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         Zona este specifică cultivarii  pomilor  fructiferi si creşterii animalelor, mai ales 

ovine, porcine şi bovine și exploatarea lemnului. 

 

          Factori sociali 

Fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţii de 

învăţământ; 

Creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, 

creşterea ratei infracţionalităţii în rândul tinerilor; 

Oferta educaţională este adaptată intereselor elevilor și aşteptărilor comunităţii; 

Rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare 

instituţională; 

Cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi 

pentru programe de învăţare pe tot parcursul vieţii, transformă unităţile de învăţământ 

în furnizori de servicii educaţionale. 

Comuna Buda fiind situată la 20 km de orașul Râmnicu Sărat şi 50 km de oraşul 

Buzău, potențialul economic este dat de agricultură, industrie ușoară si activități 

comerciale. Puțini dintre locuitorii satului merg la serviciu în orașul Rm. Sărat.  

Comunitatea, în ansamblul ei, își dă seama că școala și educația reprezintă un 

mijloc de promovare socială, atât pentru individ, cât și pentru comunitate. 

 

Factori tehnologici 

Din punct de vedere tehnologic se remarcă introducerea la scară tot mai largă a  

echipamentelor informatice şi a noilor tehnologii la toate nivelele învăţământului 

preuniversitar. Sprijinul M.E.C. acordat iniţiativelor unităţilor şcolare în sensul 

predării-învăţării asistate de calculator reprezintă indiscutabil un punct forte în această 

direcţie. În plus, posibilitatea reală a folosirii soft-urilor educaţionale în procesul 

instructiv-educativ reprezintă un avantaj suplimentar, mai ales ca in aceasta perioada 

trannversam o pandemie de SARS-COV 2 la nivel global. 

În acest sens, încercăm să motivăm toate cadrele didactice pentru a urma cursuri 

de perfecţionare şi de operare PC, in vederea sustinerii cursurilor online. Școala 

dispune de un laborator cu 15 calculatoare, conectate la internet, 4 camere Web – 

instalate în sălile de clasă si conectate la internet, o stație de amplificare audio. 

 În cancelarie videoproiector, laptop care deservesc cadrele didactice, în 

secretariat și contabilitate există telefon fix/fax, 2 calculatoare, 1 multifuncţionala, 

xerox, laptop-uri cât și în cabinetul directorului există multifunctionala, laptop. Școala 

dispune de întreaga logistică necesară unei bune funcționări. 

În cadrul Școlii Primare Mucești - Dănulești există 5 calculatoare legate în rețea, 

laptop, multifuncţională, videoproiector, utilizate de către cadrele didactice și elevi, în 

scop educațional. Şcoala este situată la drum judeţean, este împrejmuită cu gard 
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metalic, dotata cu camere de supraveghere, interior-exterior, cu sursă de apă proprie și 

încălzită cu centrală termică pe lemne.  

Primăria Buda  are un proiect în derulare privitor la racordarea la rețeaua de apă 

şi canalizare, momentan școala alimentându-se cu apă din sursă proprie, dar 

insuficientă pentru consumul intern. 

 

 

Factori ecologici 

Odată cu evoluția societății omenești, ultimele descoperiri ale științei au arătat 

necesitatea „întoarcerii la natură”, în sensul conștientizării tuturor categoriilor de 

cetățeni asupra importanței  păstrării unui mediu curat. 

Implementarea proiectelor la nivelul școlii nu afectează mediul, ci dimpotrivă îl 

protejează; Elevii participă la acțiuni de voluntariat, de ecologizare prin colectarea 

deșeurilor de pe lângă albia râului Rm. Sărat, prin plantare de puieți pe terenuri silvice  

în parteneriat cu Ocolul silvic Rm.Sărat, flori și pomi fructiferi în grădina școlii; 

Cadrele didactice prelucrează elevilor teme de educație ecologică și desfășoară 

activități împreună.  

Apreciem că orice proiect care sprijină protecţia mediului este bine venit şi că 

educaţia ecologică trebuie să devină o componentă fundamentală în educarea tinerilor.  

 

 

                               II.2. DIAGNOZA  MEDIULUI  INTERN 
  

  
  NORME, VALORI, CREDINŢE, INŢELESURI, REPREZENTĂRI 

 NORME  

Formale: Şcoala dispune de un Regulament de Ordine Interioară în care sunt 

înscrise atât drepturile, cât şi îndatoririle corpului profesoral şi ale elevilor.  

Valorile, principiile şi normele de conduită profesională sunt definite în Codul 

de Etică al unităţii şcolare. 

Informale: Există o serie de norme pe care se pune accent în şcoală, cum sunt:   

punctualitatea la ore, calm şi răbdare în relaţia cu copiii, decenţă, atitudinea de 

toleranţă şi valorizare pozitivă a diferenţelor, promovarea diversităţii culturale fără 

prejudecăţi şi etichetări. 

 

 VALORI  promovate  de  şcoală: 

Curajul - a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria 

conştiinţă. 

Judecata înţeleaptă - a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili 

priorităţile; a gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe 

înţelepciunea practică. 
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Integritatea - a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest 

în gând şi în faptă. 

Bunătatea - a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi. 

Perseverenţa - a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda 

dificultăţilor, a eşecurilor personale. 

Respectul - a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de 

proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană. 

Responsabilitatea - a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin 

fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni. 

Autodisciplina - a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe 

împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în 

orice împrejurare. 

          Atuurile şcolii: 

 derularea unor programe de remediere, pentru elevii cu cerinţe educative 

speciale şi cu risc de abandon şcolar, aceştia primind sprijin din partea cadrelor 

didactice, care  desfăşoară activităţi pe baza unui plan individual de intervenție. 

 programe de pregătire suplimentară pentru performanţă dar și de recuperare 

la disciplinele unde se desfăşoară olimpiade, concursuri şcolare și examene naționale. 

 derularea unui program de after school, incepand cu anul scolar 2015-2016 si 

in prezent, in vederea  prevenirii abandonului și absenteismului scolar,  finanțat de 

Fundația  e-Mag&Flanco prin programul ”Nouă ne Pasa,, în cadrul căruia sunt înscriși 

32 de elevi cu dificultăți în învățare și situație materială precară, proveniți din familii 

dezavantajate. 

  II.2.1. ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE ŞI DE FORMARE    (SWOT) 
 

II.2.1.1.  Resurse curriculare 

 

Şcoala Gimnazială Buda respectă prevederile Curriculum Naţional, oferind 

fiecărui copil şanse egale şi reale pentru identificarea şi valorificarea deplină a 

propriilor aptitudini şi interese. Conform Curriculum-ului Naţional, în şcoala noastră, 

învăţarea, ca proces, este centrată pe elev, pe ceea ce şi cum învaţă elevul.  

Procesul instructiv-educativ este orientat spre formarea de capacităţi şi aptitudini 

şi spre folosirea strategiilor participative, astfel încât şcolarul să descopere singur 

informaţii, să-şi formeze şi valorifice abilităţi şi competenţe, care să-i permită 

parcurgerea cu succes a următoarelor stadii de educaţie. Se respectă principiul de 

selectare şi organizare riguroasă a obiectivelor şi a conţinuturilor, important fiind nu 

„doar ce şi cât de mult”, ci „cât de bine, când şi de ce se învaţă ceea ce se învaţă”, dar 

şi „la ce anume foloseşte mai târziu ceea ce  învaţă” copiii în şcoală. Se realizează 

parcursuri şcolare specifice fiecărui colectiv de elevi şi fiecărui copil, orientate spre 

inovaţie şi împlinire personală, motivante pentru şcolari. 

Pentru realizarea educaţiei  pentru toţi, respectând cu sfinţenie principiul 

şanselor egale şi cu scopul participării cu reuşite remarcabile la testările de toate 
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tipurile, dar mai ales la cele naţionale, şcoala  asigură condiţiile optime pentru aplicarea 

curriculum-ului nucleu. 

Venind în întâmpinarea nevoilor de diversitate, creativitate şi noutate ale 

elevilor, curriculum la decizia şcolii este stabilit conform prevederilor planurilor cadru, 

dar numai după o analiză atentă a nevoilor elevilor şi ale şcolii. 

 

                                                         

                                                        Analiza   SWOT 
 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

o Derularea la nivelul școlii a 

Programul de tip after-schol, finanțat 

de Fundatia e-Mag-Flanco, pentru 32 

de elevi cu dificultăți în învățare;  

o Participarea cadrelor didactice la 

cursuri de formare continuă; 

o Conducere preocupată de 

creşterea calităţii procesului didactic şi 

a bazei materiale; 

o Asigurarea, prin sponsorizare, a 

unui număr de 62 tablete și a 65 

tablete primite de la M. E., elevilor 

proveniți din familii dezavantajate 

o Încurajarea participării tuturor 

copiilor de a finaliza învăţământul 

obligatoriu; 

o Școala editează lunar revista 

școlii “Speranța”, dispune de o 

formație  de dansuri populare și 

dansuri țigănești și de un grup vocal 

folcloric; 

o  Cele 28 cadre didactice 

beneficiază de laptop-uri, dotate de 

către școală, obținute de conducerea 

școlii din sponsorizări. 

 

 

 Slaba implicare a părinţilor privind 

activitatea școlară a elevilor; 

 Lipsa unor materiale didactice 

pentru uzul elevilor ; 

 Insuficienţa manualelor școlare și a 

manualelor noi, care nu pot fi  

asigurate la timp; 

  Dezechilibrul real dintre numărul 

de ore, conţinuturile programelor şi 

nivelul de cunoştinte şi deprinderi al 

elevilor.  

 

 

                  OPORTUNITĂŢI 

  existenţa laboratorului  de 

informatică conectat la internet; 

 colaborarea cu comunitatea 

                     AMENINŢĂRI 

 restrângerea activităţii prin 

diminuarea efectivelor de elevi, în 

perspectivă; 
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locală în vederea realizării 

analizei de nevoi; 

 colaborarea cu alte unități de 

învățământ din județ și din țară; 

 Existenţa cursurilor de perfecţionare 

acreditate pentru cadrele didactice ; 

 Posibilitatea aplicării programelor 

de învăţământ, activitatea  

concentrându-se pe elev asigurându-

se un raport just între educaţia 

pentru toţi şi educaţia pentru 

fiecare ; 

 

 

 dezechilibrul real dintre numărul de 

ore, conţinuturile programelor şi 

nivelul de cunoştinţe şi deprinderi 

cu care elevul intră în liceu sau în 

şcoala de arte şi meserii. 

 Gama redusă de CDȘ oferită de 

şcoală poate duce la alegerea 

numărului minim de ore din Planul 

cadru şi deci la o formare minimală 

şi incompletă a elevului; 

 Instabilitatea economică şi socială, 

lipsa locurilor de muncă. 

 

 

                              

 

 

 

  II.2.1.2.  Resurse umane 
 

  Personal didactic 

 

Personalul didactic al Şcolii Gimnaziale Buda este 100% calificat, statistica 

ȋncadrării și pregătirii profesionale, fiind redată în tabelul de mai jos. 

          

 Distribuţia după statut a personalului didactic angajat: 

 

Personalul didactic 

angajat Total Preşcolar Primar Gimnazial 

Titulari ai scolii 15 4 6 6 

Detasati in alte unitati 2 0 1 1 

Detasati din alte 

unitati 0 0 0 0 

Suplinitori calificati 13 0 2 10 

TOTAL 28 4 8 16 

 

          Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 

Personalul didactic 

angajat Prescolar Primar Gimnazial Total 
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Gradul I 4 6 3 13 

Gradul II 0 1 1 2 

Definitivat 0 1 6 7 

Debutanti 0 0 6 6 

TOTAL 4 8 16 28 

 

  Distribuţia în funcţie de vechime a personalului didactic angajat: 

 

Vechime 

0-3 

ani 

3-6 

ani 

6-10 

ani 

10-

16 

ani 

16-

20 

ani 

20-

25 

ani 

25-30 

ani 

 30 

ani 

In 

invatamant 4 4 2 0 3 

 

8 

 

2 

 

5 

 

             De remarcat este faptul că 70% din personalul didactic sunt titulari și cu o 

vechime în învățământ cuprinsă între 25-35 ani. 

 

 

 Personal didactic auxiliar 

 

Total posturi Secretar 

 

Informatician 

Administrator 

financiar 

 

Bibliotecar 

1,75 0,75 0,25 0,50 0,25 

 

 

 Personal nedidactic 

 

Total posturi Îngrijitor  Vacant 

4,25 4 0,25 

 

 

                          
 Preșcolari și elevi 

 

             ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 

 

 
 

GPN 

BUDA 

GPN 

PIETROIU -

TOROPOLESTI 

GPN MUCEȘTI 

DĂNULEȘTI Total 

An școlar GRUPA GRUPA  
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MICĂ-

MIJLOCIE 

MARE 

 

2020-2021 19 14 

 

        19 

 

19 71 

2021-2022 23 13         17 15 68 

      

      

 

                                      

 

 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

 

 

Se constată o ușoară scădere a numărului de copii înscriși, întrucât populația 

școlară este în proporție de 30% de etnie rromă și migrația este mai mare în rândul 

acestei categorii: 

 

 

   

  

Școala Primara Mucești- Dănulești 

 

                În anul școlar 2021-2022 clasa I - clasa a III-a la Școala Primară Mucești- 

Dănulești, funcţionează în regim simultan, iar clasele CP, a II-a, și a IV-a de sine 

statatoare. 

 
  

Clasa 

pregatitoare Clasa I 

Clasa 

A II-a 

 

An școlar Clasa a 

III-a 

Clasa a 

IV-a Total 

 

2020-2021        12 14 14 

 

          14 

 

10 64 

2021-2022        17 10 16          14 14 71 

       

       

 

     

 

 Școala Gimnazială Buda 

                                                                           
  

Clasa 

pregatitoare Clasa I 

Clasa 

A II-a 

 

An școlar Clasa a 

III-a 

Clasa a 

IV-a Total 

         14 20 15   84 
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2020-2021          16  19 

   2021-2022        7 10 15          21 18 71 

       

       

              

 

                ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL 

 

 

 
 

 

Clasa  

a V-a A+B 

Clasa 

 a VI-a 

Clasa 

a VII-a 

 

An școlar Clasa  

 a VIII-

a Total 

  

2020-2021        30 30 17 

 

        32   109 

2021-2022        31 28 25        12 96 

      

      

 

                        

                                                     Analiza SWOT 

                                                      Resurse umane  
 

        PUNCTE TARI 

 Existenta unui nucleu de cadre 

didactice calificate cu potențial 

metodico-științific bun. 

 Personalul didactic al şcolii  participă 

la programe de perfecţionare; 

 Cadrele didactice au competenţe de 

utilizare a calculatorului în procesul 

de instruire, în pregătirea lecţiilor, ca 

mijloc de informare sau 

documentare; 

 Climatul educațional din şcoală este 

plăcut, nu s-au înregistrat abateri; 

 Peste 98% din elevii claselor 

terminale trec la nivele superioare de 

învăţământ; 

 Unitatea deţine informaţii despre 

starea de sănătate a elevilor, 

promovează regulile de igienă şi de 

       PUNCTE SLABE 

 70% elevi înscriși provin din familii 

cu venituri  reduse, asistate social; 

 Unitatea nu dispune de spații și 

personal calificat pentru educația 

copiilor cu nevoi speciale ; 

 Foarte slaba implicare a familiei în 

viaţa  şcolii şi a comunităţii; 

 Eficiență scăzută și formalismul 

activităților de formare continuă la 

nivelul comisiilor metodice; 
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protecţie a muncii în activitatea 

zilnică; 

             OPORTUNITĂȚI 

 

 Există şi membrii ai comunităţii 

locale care sunt interesaţi de educaţia 

permanentă şi care au participat la 

deşfăşurarea cursurilor de marketing, 

confectii; 

 Existența unor cadre didactice 

formate pe probleme de reforma  

care manifesta disponibilitate pentru 

dezvoltarea şcolii; 

 Varietatea cursurilor de formare şi 

perfecţionare organizate de CCD şi 

ISJ Buzău ; 

 O nouă lege a învăţământului, 

descentralizarea învăţământului, 

legea calităţii în învăţământ 

 

                     AMENINȚĂRI 

 40% din elevii şcolii provin din 

familiidezorganizate, 

monoparentale sau au fost lăsaţi 

în grija rudelor de către părinţi 

care au plecat la muncă în 

străinătate; 

 Dezinteresul părinţilor elevilor de 

etnie rromă faţă de educaţia 

acestora şi faţă de implicarea în 

rezolvarea problemelor şcolii; 

 Nu există la nivelul comunei 

centre de consiliere a familiilor cu 

probleme. 

 Scăderea efectivelor de elevi la 

clase. 

                                               Analiza SWOT 

 

                       II.2.1.3.  Resurse  financiare și materiale 
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PUNCTE TARI 

 Unitatea a fost recent reabilitata; 

 Sălile de clasă sunt dotate cu 

mobilier ergonomic; 

 Unitatea este dotată cu laborator de 

informatică, conectat la internet; 

 Unitatea dispune de un post telefonic 

propriu, 4 multifuncționale, 1 xerox, 

2 scannere, 2 videoproiectoare, 3 

calculatoare pentru uz administrativ, 

conexiune internet in toate spatiile 

scolare; 

  Există locuri special amenajate în 

şcoală pentru afişajul local - în 

cancelarie, panouri pe holul şcolii - 

actualizat permanent şi la vedere; 

 Existenta a trei centrale termice, iar 

școlile au apă curenta si autorizație 

sanitară de funcționare. 

PUNCTE SLABE 

 Nu dispune de sală de sport dotată 

corespunzător; 

 Nu există spaţii auxiliare amenajate 

pentru desfăşurarea festivităţilor şi 

altor activităţi extracurriculare; 

 Nu există modalităţi educative la 

nivelul comunei de petrecere a 

timpului liber; 

 Spaţiul folosit ca sală de bibliotecă 

este inadecvat, iar fondul de carte 

este insuficient; 

 Inexistenţa fondurilor financiare 

pentru stimularea cadrelor didactice 

şi a elevilor capabili de performanţă, 

pentru achiziţionarea de echipamente 

şi materiale didactice. 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

 Primăria asigură transport gratuit 

către şcoală şi de la şcoală spre casă 

pentru toţi elevii şcolii; 

 80% din elevii şcolii noastre, dispun 

de echipamente IT pentru invatamant 

online; 

 Există la nivel local reţea de 

televiziune prin cablu, reţea de 

telefonie fixă şi mobilă, internet de la 

orange, vodafone, digi -  majoritatea 

familiilor elevilor şcolii noastre au 

acces la acestea. 

 

 

AMENINȚĂRI 

 Regresiunea economică înregistrată 

la nivelul comunei nu oferă 

posibilitatea dezvoltării economice;  

 Nu există agenţi economici locali 

care să susţină programe de 

dezvoltare şcolară; 

 Nu există la nivelul comunei centre 

de consiliere a familiilor cu 

probleme; 

 Riscul de infectare cu SARS-COV 2 

a unui elev,  cadru didactic, personal 

auxiliar si nedidactic si schimbarea 

scenariului de functionare. 

 

 

 II.2.1.3.  Relațiile cu comunitatea 
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     PUNCTE TARI 

 structură activă si dinamică a unor 

membri ai comitetelor de părinți pe 

școală și pe clase; 

 dorința factorilor de conducere din 

școală de a stabili relații stabile și 

durabile cu autoritățile locale 

(primărie, biserică, poliție) și 

agenții economici. 

     PUNCTE SLABE 

 disfuncţionalităţi sau 

comunicarea formală în 

relația școală - familie și în 

unele cazuri în relația școală -

autorități locale; 

 unitatea nu are relaţii de 

parteneriat cu agenți 

economici; 

 OPORTUNITĂȚI 

 implementarea noii legislații pentru 

realizarea obiectivelor comune 

școală - comunitate; 

 implicarea unor părinți în susținerea 

și rezolvarea intereselor școlii si 

realizarea si rezolvarea sarcinilor 

educaționale. 

 

 AMENINȚĂRI 

 restricții ce țin de programul 

școlii; 

 absența mecanismelor 

eficiente care să faciliteze 

parteneriatul agenți 

economici - școală. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ BUDA 
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Implicarea părinţilor: 

 Şcoala Gimnazială Buda desfăşoară o bună şi eficientă colaborare cu familiile 

elevilor. Fiecare clasă de elevi are un comitet de părinţi care se implică în activităţile 

şcolare şi extraşcolare ale elevilor.  

 Părinţii desemnați de Comitetul reprezentativ al părinţilor pe școală fac parte 

din Consiliul de Administraţie al unității de învățământ și iau parte la întrunirile 

acestuia, fiind parte activă în luarea deciziilor ce vizează bunul mers al activităţilor 

şcolii. 

 Fiecare învăţător şi diriginte, în colaborare cu comitetele de părinţi ale 

claselor, stabileşte programe de audienţe, consultaţii şi întâlniri cu părinţii, pe care le 

afişează şi le aduc la cunoştinţa părinţilor. 

 În relaţiile cu familiile elevilor, cadrele didactice utilizează metode variate de 

comunicare.  

 Părinţii sunt informaţi permanent în legătură cu examenele, legislaţia şcolară 

şi regulamentele şcolare, aceste noutăţi fiind afişate în loc vizibil şi actualizate 

permanent. 

 

Colaborarea cu autorităţile locale: 

 Problemele prezentate  Primăriei spre rezolvare au fost soluţionate în timp 

util. 

 Finanţarea  complementară se realizează pe baza unei bune colaborării, dintre 

conducerea unității școlare şi Consiliul local. 

 Pentru eficientizarea educării elevilor şi în ceea ce priveşte siguranţa şi 

 protecţia civilă a acestora, şcoala derulează parteneriate cu Poliţia Locală şi 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău.  

 

Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ: 
 Şcoala dezvoltă proiecte în parteneriat cu unităţi de învăţământ din județ şi 

din ţară, pe teme educative,  dar şi cu organizaţii nonguvernamentale, care implică 

obţinerea de venituri extrabugetare.  

 
            

 

      II.3. ASPECTELE PRINCIPALE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE 

 

Conform „Cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul 

educaţiei şi formării profesionale”, învăţământul preuniversitar românesc 

implementează obiective strategice cu finalitate de lungă durată: 

reducerea ratei de abandon şcolar timpuriu şi creşterea procentului de absolvenţi cu 

studii superioare din totalul populaţiei între 30 şi 34 de ani. Rolul  obiectivelor  

strategice este de a contribui la accesul tuturor educabililor la un învăţământ de calitate 

şi la creşterea ratei de succes şcolar în sistemul de educație național. Pornind de la 
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criteriul concordanţei responsabilităţilor României în raport cu partenerii săi europeni, 

ţintele strategice ale învăţământului preuniversitar sunt următoarele: 

 

 Asigurarea calităţii în procesul instructiv-educativ la nivelul tuturor unităților de 

învățământ din județ 

 Creşterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea de proiecte 

pentru dotări (materiale sanitare, tablete etc) și pentru eficientizarea activității 

didactice cu focusare pe aspectele calitative 

 Implementarea descentralizării instituţionale în acord cu reperele M.E.  

 Dezvoltarea unui curriculum la decizia şcolii/ curriculum în dezvoltare locală 

centrat pe formarea competenţelor într-o societate bazată pe cunoaștere  

 Asigurarea accesului şi a echităţii în educaţie pentru toată populaţia şcolară  

 Derularea unor acțiuni de informare a publicului larg cu privire la programele 

guvernamentale, programele M.E. şi programele I.S.J. Buzău  

 Asigurarea securităţii elevilor la nivelul tuturor unităților de învățământ din județ şi 

reducerea fenomenului de violenţă  

  Colaborare eficientă cu instituţiile conexe (Casa Corpului Didactic, C.J.R.A.E.), 

precum și cu autoritățile publice locale și județene  

  Fundamentarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022 pe principii de 

eficienţă economică împreună cu partenerii sociali, pe baza analizei de nevoi, în 

raport cu dezvoltarea pieţei muncii 

 Dezvoltarea de parteneriate cu operatorii economici pentru îmbunătăţirea calităţii si 

eficienţei formării profesionale a elevilor şi o mai bună inserţie a acestora pe piata 

muncii  

 Valorizarea rezultatelor educaţiei permanente prin promovarea unor acțiuni de 

împărtășire a exemplelor de bună practică în domeniul învățării de-a lungul vieții  

 Organizarea, monitorizarea şi evaluarea examenelor naţionale, a concursurilor 

școlare și olimpiadelor (elevi, cadre didactice)  

 Selecţia, formarea şi dezvoltarea resursei umane prin cursuri acreditate M.E. 

  Asigurarea unui managementul şcolar eficient şi o evaluarea instituţională corectă 

 

 

Ținând cont de Strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar, Școala 

Gimnazială Buda își propune pentru viitor urmatoarele tinte strategice: 
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  III. STRATEGIA PROIECTULUI 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ȚINTE 

STRATEGICE 

. 
Perfectionarea 

sistemului de 

formare continuă 

a resurslor 

umane în scopul 

eficientizării 

procesului 

educaţional 

 
 

Implementarea 

managementului 

calităţii  în toate 

 domeniile 

majore,  pe   baza 

valorilor promovate 

de şcoală,  a  unui 

sistem  flexibil  de 

circulaţie  a 

informaţiei  şi o bună 

colaborare  cu 

partenerii 

educaţionali 

 

Promovarea educaţiei 

incluzive prin 

antrenarea tuturor 

elevilor  în activităţi 

cu caracter instructiv-

educativ, pentru 

prevenirea eşecului 

şcolar și scăderea 

ratei de abandon 

timpuriu 

Asigurarea  unei 

educaţii de calitate 

pentru creşterea  

nivelului  de  

performanţă a  

elevilor  prin  

implementarea   unui  

curriculum  centrat  

pe dezvoltarea 

competenţelor-cheie 
 

Adaptarea 

ofertei 

educaţionale la 

nevoile 

educabililor și 

ale comunităţii 

locale 

Menţinerea unui climat 

de siguranţă fizică şi 

spirituală în şcoală, prin 

educarea elevilor în 

spiritul disciplinei şi 

respectului reciproc  
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                             ȚINTE STRATEGICE 
 

1. Adaptare a ofertei educaţionale la nevoile educabililor și ale 

comunităţii locale 
 

O.G. Diversificarea ofertei educaţionale vizând educația pentru o 

dezvoltare durabilă, cu accent pe utilizarea calculatorului și a internetului 
  

2. Promovarea educaţiei incluzive prin antrenarea tuturor elevilor  în 

activităţi cu caracter instructiv-educativ, pentru prevenirea eşecului şcolar și 

scăderea ratei de abandon timpuriu  
 

O.G. Dezvoltarea unei structuri informaționale moderne la nivelul 

unității școlare privind condițiile  de consiliere și orientare a tuturor factorilor 

implicați în procesul instructiv educativ 
 

  3. Asigurarea  unei educaţii de calitate pentru creşterea  

nivelului  de  performanţă a  elevilor  prin  implementarea   unui  

curriculum  centrat  pe dezvoltarea competenţelor-cheie 
 

O.G. Aplicarea educaţiei centrate pe elev şi a principiului asigurării 

relevanţei pentru creştere şi dezvoltare personală, socială şi profesională 
 

4. Perfectionarea sistemului de formare continuă a resurslor 

umane în scopul eficientizării procesului educaţional  
 

O.G. Perfecţionarea managementului instituţional şi dezvoltarea 

profesională a cadrelor didactice 
 

5. Menţinerea unui climat de siguranţă fizică şi spirituală în 

şcoală, prin educarea elevilor în spiritul disciplinei şi respectului 

reciproc  
 

O.G. Dezvoltarea de proiecte și parteneriate educaționale la nivel local, 

regional, național și european pentru promovarea interculturalității și a valorilor 

europene 
 

    6. Implementarea managementului calităţii  în toate  domeniile 

majore,    pe   baza valorilor promovate de şcoală,  a  unui sistem  flexibil  de 

circulaţie a informaţiei şi o bună colaborare cu partenerii educaţionali 
 

 O.G.Perfecţionarea managementului instituţional şi dezvoltarea culturii 

parteneriatului 
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                                              ŢINTA STRATEGICĂ 1 

1.  Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile educabililor și ale comunităţii 

locale 

Nr. 

crt. 
Domenii Căi strategice Programe 

1.  Curriculum 

Asigurarea cadrului 

instituţional pentru calitate în 

educaţie. 

Implementarea  curriculum-ului 

naţional potrivit ofertei 

educaţionale a unităţii școlare 

pe cicluri de învăţământ: 

preșcolar, primar și gimnazial. 

Orientarea şcolară şi 

profesională a elevilor, în 

vederea  accederii  la  niveluri  

superioare  de educaţie 

Curriculum la decizia 

școlii trebuie să răspundă 

nevoilor de formare 

personală a elevilor şi să 

facă mai atractiv actul de 

învăţare. 

Elevii care aparţin unor 

grupuri vulnerabile trebuie 

să aibă acces egal la o 

educaţie timpurie de 

calitate. 

2.  
Resurse 

umane 

Pregătirea unor cadre didactice 

care să lucreze în sistemul de 

educaţie incluzivă si in sistem 

online. 

Dezvoltarea resurselor 

umane în orice domeniu 

de activitate, în special 

acolo unde se desfăşoară 

activităţi instructiv-

educative. 

3.  
 Resurse 

materiale 

Dezvoltarea bazei materiale și 

dotarea în continuare a 

cabinetelor, a laboratoarelor.  

Modernizarea sălii de sport și 

înființarea unui centru de 

documentare și informare. 

Constituirea bazei  

materiale a şcolii în 

vederea susţinerii unui 

demers didactic calitativ. 

Achizitionarea de compu-

tere, table interactive, 

videoproiectoare, 

echipamente sportive 

4.  
Relaţii 

comunitare 

Iniţierea de proiecte pentru 

participarea la programe de 

finanţare vizând dotarea şcolii 

şi adaptarea la cerinţele 

comunitare 

Actualizarea  site-ului  şcolii 

de  unde  cei interesaţi pot  afla 

întreaga  noastră  ofertă 

educaţională. 

Elaborarea unei oferte 

adaptate cerinţelor și 

realizarea unui parteneriat 

real cu membrii 

comunității locale şi 

regionale. 
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ŢINTĂ STRATEGICĂ 2 

 

2. Promovarea educaţiei incluzive prin antrenarea tuturor elevilor  în 

activităţi cu caracter instructiv-educativ, pentru prevenirea eşecului şcolar și 

scăderea ratei de abandon timpuriu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt.  
Domenii Căi strategice Programe 

1. Curriculum 

Stabilirea programului  

activităţilor de intervenţie-

prevenţie şi aplicarea  la 

clasele de elevi cu un 

absenteism ridicat; 

fiind stabilite căi strategice 

concrete în vederea reducerii 

acestui fenomen pentru copiii 

cu CES. 

Program de prevenție 

și intervenție pentru 

reducerea 

absenteismului și 

scăderea ratei de 

abandon școlar;  

Programe de educaţie 

diferenţiată pentru 

copiii cu cerinţe 

educative speciale. 

 

 

2. Resurse umane 

Formarea continuă a cadrelor 

didactice;   

Vizite efectuate la domiciliul 

elevilor de către diriginţi şi 

învăţători; 

Consilierea elevilor de către 

învățători/diriginți; 

Programe de formare 

pentru lucru cu elevii  

cu CES ; 

Strategii  didactice 

adaptate în  funcţie  de 

stilurile de 

învăţare ale elevilor  

3. 
 Resurse 

materiale 

Dezvoltarea modalităţilor de 

prelucrare a bazei de date; 

Asigurare unei baze tehnico-

materiale performante.  

Utilizarea mijloacelor 

informatice moderne 

pentru diagnosticarea/ 

stocarea rezultatelor. 

4. 
Relaţii 

comunitare 

Lectorate cu părinții și tutorii 

legali ai elevilor; 

Realizarea unor activități de 

sprijin pentru structura elev-

parinte; 

Colaborarea cu ONG-uri 

pentru acordare de ajutoare 

elevilor din familiile 

defavorizate. 

Parteneriate care să 

asigure o mai mare 

obiectivitate a 

impactului informa-

țiilor prezentate. 
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ŢINTĂ STRATEGICĂ 3 

 

3. Asigurarea  unei educaţii de calitate pentru creşterea  nivelului  de  

performanţă a  elevilor  prin  implementarea   unui  curriculum  centrat  pe 

dezvoltarea competenţelor-cheie 
 

Nr 

crt. 
Domenii Căi strategice Programe 

1 Curriculum 

Folosirea  metodelor activ –

participative  de predare - învăţare – 

evaluare  

Selectarea,  pregătirea  personalizată şi 

participarea elevilor la competiţii, 

concursuri şi olimpiade şcolare. 

Desfăşurarea unor sesiuni de 

comunicări   şi referate ale elevilor. 

Optimizarea sistemului de evaluare, 

prin utilizarea criteriilor de calitate şi a 

descriptorilor de performanţă. 

 

 

Integrarea 

informatizării în 

procesul 

instructiv- 

educativ  

2 
Resurse 

umane 

Aplicarea  de  către cadrele   didactice   

a metodelor activ – participative şi 

alternative în   activităţile   de   predare  

–  învăţare – evaluare însuşite la 

cursurile de formare continuă. 

Motivarea   elevilor  şi personalului 

didactic care obţine rezultate deosebite 

la concursuri şi olimpiade. 

Cursuri și 

programe de 

formare 

continuă 

în domeniul 

metodelor activ 

– participative 

3 
 Resurse 

materiale 

Achiziţia  de  softuri  educaţionale,  

mijloace media şi mijloace didactice 

Funcţionarea  la   capacitate maximă a  

laboratoarelor. 

Plan de achiziții; 

Programarea 

activităților pe 

laboratoare și 

cabinet. 

4 
Relaţii 

comunitare 

Motivarea elevilor să obţină rezultate 

deosebite la competiţii, concursuri şi 

olimpiade  şcolare  prin  evidenţierea  

lor  pe site-ul  şcolii  sau  pe  panouri  

special amenajate; 

Colaborarea   cu   Primăria  pentru 

recompensarea   elevilor şi personalului 

didactic cu rezultate deosebite. 

Implicarea 

părinților în 

decizii de 

politică școlară 

și în 

conștientizarea 

altor instituții 

asupra misiunii 

școlii. 
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ŢINTĂ STRATEGICĂ 4 

 

4. Perfectionarea sistemului de formare continuă a resurslor 

umane în scopul eficientizării procesului educaţional  
 

Nr. 

crt. 
Domenii Căi strategice Programe 

1 

Curriculum 

Formarea cadrelor didactice 

pentru revalorificarea 

metodelor clasic-tradiţionale, 

aplicarea metodelor active, de 

grup şi instrumentarea 

tehnicilor noi de învăţare şi 

evaluare. 

Programe de dezvoltarea 

personală și implicarea 

elevilor în actul de 

predare –învăţare-

evaluare.  

2 

Resurse 

umane 

Realizarea unui program de 

formare continuă 

personalizat al întregului 

personal al şcolii, în 

conformitate cu prevederile 

legale (perfecţionarea la 5 

ani). 

Programe de formare a 

cadrelor didactice în 

domeniul tehnologiei 

informaţiei şi utilizarea 

soft-urilor educaţionale; 

Activităţi de formare 

profesională în vederea 

implementării stilului de 

predare-invăţare integrat. 

3 

 Resurse 

materiale 

Constituirea  bugetului   

şi  alocarea acestuia  în  

funcţie  de necesităţile de 

formare ale personalului 

şcolii. 

Activităţi de formare 

profesională în vederea 

implementării stilului de 

predare-invăţare 

integrată. 

4 

Relaţii 

comunitare 

Popularizarea ofertelor de 

formare ale CCD Buzău şi  a  

altor  instituţii  care  

realizează activităţi de 

perfecționare. 

 

Diseminarea  rezultatelor  

activităţilor  de formare 

în rândul membrilor 

comunității. 
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                                            ŢINTĂ STRATEGICĂ 5 

 

5. Menţinerea unui climat de siguranţă fizică şi spirituală în 

şcoală, prin educarea elevilor în spiritul disciplinei şi respectului 

reciproc  
Nr. 

crt. 
Domenii Căi strategice Programe 

1 Curriculum 

Dezvoltarea în cadrul 

curricumului la decizia şcolii a 

unor discipline care au la bază 

activităţi în cadrul proiectelor şi 

parteneriatelor educaţionale; 

Organizarea unor manifestări 

educative, culturale,  artistice,  

religioase,  sociale  şi sportive; 

Dezbateri în cadrul orelor de 

dirigenţie teme privind educaţia 

rutieră, trafic de persoane, riscurile 

consumului de droguri şi substanţe 

etnobotanice. 

Programe de educare a 

elevilor pentru 

societatea de mâine; 

Programe  

educaţionale  specifice 

(educaţie pentru 

sănătate, educaţie 

ecologică şi de 

protecţie  a   mediului,  

educaţie   pentru 

democraţie şi integrare 

în Uniunea Europeană. 

 

2 
Resurse 

umane 

Participarea elevilor şi  a  cadrelor  

didactice la activităţile  acestor  

proiecte  şi  la  acţiuni  de 

voluntariat. 

 

Programe de formare a 

cadrelor didactice pe 

teme de consiliere, 

antidrog, combaterea 

violenţei; 

Ameliorarea climatului 

psiho-social din 

colectivele de elevi.  

3 
 Resurse 

materiale 

Îmbunătăţirea continuă a spaţiilor 

şcolare sub aspectul funcţionali-

tăţii şi siguranţei lor pentru elevi ; 

Dezvoltarea resurselor materiale 

pentru buna funcţionare a 

cabinetului şcolar de asistenţă 

pspihopedagogică. 

Realizarea unor 

proiecte prin care să 

se atragă finanţări de   

la instituţiile  şi   

organisme abilitate   şi 

fundaţii. 

 

4 
Relaţii 

comunitare 

Parteneriate cu Poliţia Comunală 

în vederea prevenirii şi combaterii 

delincvenţei juvenile, pentru 

realizarea unor ore de educaţie 

rutieră.  

Asigurarea unei securi-

tăţi reale şcolarilor; 

Implicarea părinţilor; 

Schimbul  de   bune 

practici  cu  instituţii 

partenere. 
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ŢINTA STRATEGICĂ 6 

 
6. Implementarea managementului calităţii  în toate  domeniile majore pe   

baza valorilor promovate de şcoală,  a  unui sistem  flexibil  de circulaţie a 

informaţiei şi o bună colaborare  cu partenerii educaţionali 

 

Nr. 

crt.  
Domenii Căi strategice Programe 

1. Curriculum 

Dezvoltarea unui sistem al 

calităţii la nivelul şcolii care are 

bază de proceduri specifice;  

Proiectarea  activităţilor  

manageriale  pe  baza unei 

diagnoze concrete şi corecte; 

Fluidizarea circuitului 

informaţiei. 

Proceduri specifice 

pentru Comisia de 

Evaluarea și Asigurarea 

Calității; 

Plan Managerial, 

aplicabil și sustenabil. 

2. 
Resurse 

umane 

Asigurarea unui sistem pe deplin 

acceptat   şi legal pentru 

managementul resurselor umane 

(recrutare, evaluare, motivare, 

etc). 

Proiectarea sistemului 

de evaluare care să 

includă criterii 

motivante pentru 

cadrele didactice. 

3. 
 Resurse 

materiale 

Utilizarea mijloacelor informa-

tice moderne carev asigură o mai 

mare rapiditate a diagnosticului 

și o stocare rapidă a rezultatelor. 

 

Achiziţionarea  de 

materiale informative 

privitoare la  descen-

tralizare şi  reformă 

managerială în educaţie. 

4. 
Relaţii 

comunitare 

Crearea   condiţiilor   pentru  

dezvoltarea   unei culturi 

organizaţionale orientată  spre 

performanţă; 

Colaborarea cu manageri din alte 

instituţii; 

Colaborarea în vederea rezolvării 

situaţiilor problematice ale şcolii 

cu reprezentanţii autorităţii 

locale (Primărie, Poliţie). 

Parteneriate care să 

asigure o mai mare 

obiectivitate a evaluării; 

Aplicarea şi promovarea 

sistemului de evaluare 

în colaborare cu 

partenerii educaţionali 

locali. 
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Monitorizarea şi  evaluarea 
 

Implementarea PDI-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii,  iar 

procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PDI prin: 

- întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

- prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral şi al 

Consiliului de Administraţie; 

- revizuire  şi actualizare. 

 

a) Monitorizarea 

Monitorizarea  acestui  plan  se  va  realiza  pe  parcursul  anului  şcolar  2021  – 

2022  urmărindu-se mobilizarea eficientă a resurselor umane (profesori, elevi, părinţi), 

materiale și financiare în vederea realizării indicatorilor de performanţă ce revin 

fiecărui obiectiv. 

În procesul de monitorizare se urmăreşte: 

- comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea tuturor eforturilor pentru 

realizarea lor; 

- mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor; 

- analiza unor soluţii pentru rezolvarea unor situații  complexe ce apar în 

derularea proiectelor. 

Ca instrumente de monitorizare se folosesc : 

 observaţiile; 

 discuţiile cu elevii; 

 asistenţa la ore; 

 sondaje scrise şi orale; 

 întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, Consiliul de 

Administraţie, Consiliul Profesoral etc. 

b) Evaluarea 

Evaluarea se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la finele anului 

şcolar 2021 - 2022 când se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se vor face 

corecturile necesare pentru planul operațional al anului școlar următor adaptat evident 

situaţiilor ce se impun la momentul potrivit. 

Instrumente de evaluare 
Evaluarea acestui proiect îşi propune proceduri prin care să se poată stabili 

următoarele : 

 raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate; 

 acţiuni corective în situaţii când performanţa mai mică decât aşteptările. 

Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, 

folosind ca instrumente de evaluare următoarele: autoevaluare, interevaluări, 

declaraţii de intenţii, interviuri de evaluare, observaţii folosind ghiduri de observaţie, 

fişe de apreciere, diferite rezultate ale aplicării proiectului. 

În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor din prezentul 

proiect al şcolii, se va acorda atenţie următoarelor elemente: 
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 respectarea misiunii şi a viziunii; 

 urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect; 

 analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte; 

 corelaţia dintre resurse si obiectivele alese; 

 stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de 

evaluare în cadrul fiecărei ţinte. 

 

c) Responsabilităţi 
Responsabilităţile pentru actul de evaluare menit să furnizeze factorilor care 

gestionează activitatea  de  învăţământ,  informaţiile  privind  modul  şi  etapele  de  

realizare  a  obiectivelor propuse, sunt distribuite astfel: 

 Managerii pentru obiectivele legate de oferta educaţională, evoluţia în 

carieră a cadrelor didactice, creşterea performanţelor şcolare şi parteneriate; 

 Responsabilii comisiilor metodice pentru creşterea randamentului şcolar; 

 Consilierul educativ pentru problemele de educaţie din şcoală, cât şi pentru 

cele legate de activităţile extraşcolare şi extracurriculare. 

 

d) Indicatorii de performanţă 
Prin perspectivă  managerială  o evaluare  corectă  şi oportună  este  menită să 

asigure  o funcţionare optimă  sistemului de formare din şcoală. Dintre posibilii 

indicatori de performanţă amintim: 

- furnizarea unor informaţii utile despre starea sistemului de formare din şcoală; 

- stabilirea unor criterii obiective ca termeni de referinţă în evaluare pentru 

atribuirea de semnificaţii datelor obţinute prin evaluare şi emiterea de judecăţi de 

valoare (aprecieri obiective); 

- enunţuri  prin  care  să  fie  prezentate  sintetic  datele  şi  concluziile  ce  se  

desprind  din evaluare; 

- adoptarea unor decizii corecte pentru reglarea sistemului atunci când prin 

monitorizare şi evaluare se impune acest  lucru. 
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