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ARGUMENT 

 În condiţiile dezvoltării structurilor sociale actuale, dezvoltarea instituţiilor şcolare 

nu poate fi gândită decât ca o entitate deschisă, flexibilă şi adaptabilă ritmului şi 

solicitărilor comunităţii restrânse sau lărgite, aceasta fiind singura percepţie care asigură 

eficientizarea maximă a activităţii unei şcoli. Legătura evidentă şi de neignorat dintre şcoală 

şi comunitate, este şi trebuie să fie biunivocă, fiecare dintre cei doi factori stimulând şi 

sprijinind dezvoltarea celuilalt. 

 Descentralizarea sistemului şi crearea autonomiei instituţionale a şcolilor şi liceelor, 

acţiuni majore ale reformei învăţământului, înzestrează şcoala cu putere de decizie în 

planificarea strategică a întregii activităţi, ceea ce impune însă preocupare pentru 

performanţe şi buna gospodărire, precum şi conştientizarea, în procesul de învăţământ, a 

finalităţilor aplicative ale învăţării. 

 Planificarea strategică trebuie să pornească de la dezvoltarea şcolii pe termen lung, 

acesta fiind punctul de plecare pentru strategia pe termen mediu şi scurt, pentru toate 

domeniile de activitate ale şcolii. Prezentul plan de dezvoltare instituţională este un 

document de planificare, care prezintă viziunea şcolii referitoare la poziţia ei în viitor în 

reţeaua învăţământului preuniversitar din Iaşi. 

 Proiectul a fost elaborat de o echipă de lucru coordonată de director și are la bază 

analiza responsabilă a punctelor tari si a punctelor slabe interne, dar şi a oportunităţilor şi 

ameninţărilor externe. 

 Planul de dezvoltare instituţională este oglinda misiunii pe care şcoala şi-o asumă şi 

punctează principalele direcţii de acţiune pentru realizarea acesteia. Planificarea tuturor 

activităţilor şcolii, pe domenii de activitate ce urmează a fi realizate pe termen mediu şi 

scurt, se va face pornind de la necesitatea realizării obiectivelor strategice menţionate în 

acest document. Deși în activitatea la catedră, de foarte multe ori, realitățile impun 

spontaneitate și necesitatea abaterii de la plan, în activitatea managerială planul de 

dezvoltare instituțională are un rol crucial, fiind un reper, un punct de plecare solid, care să 

dea stabilitate și coerență administrației. 

 Succesul școlii este rezultatul sinergiei eforturilor tuturor factorilor implicați, atât cei 

care conduc, cât și cei asupra cărora se răsfrânge actul de conducere. Spunem aceasta 

deoarece o administrație eficientă se realizează nu ca un act unilateral exprimat, având un 
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singur sens de curgere – de la conducători către conduși, ci ca o colaborare eficientă și 

conștientă, asumată cu maturitate. Abia în această situație aplicarea planului prezentat se va 

face într-o manieră sistematică și coerentă, împlinindu-și, la final, sensurile. 

 

BAZA CONCEPTUALĂ 

 
Proiectul de Dezvoltare Instituţională al Școlii Gimnaziale Balș pentru perioada   

2014 – 2019 a fost elaborat în conformitate cu indicatorii naționali și europeni pentru o 

perioadă de cinci ani.  

Baza conceptuală a prezentului Proiect de dezvoltare instituţională o reprezintă 

legislaţia în vigoare: 

- Legea Educaţiei Naţionale cu modificările și completările ulterioare; 

- O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu modificările și completările 

ulterioare;  

- O.M.E.C.T.S. nr. 5547/2011, privind aprobarea Regulamentului de inspecție a 

unităților de învățământ preuniversitar; 

- Buletinele Informative ale Ministerului Educaţiei Naționale; 

- Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar; 

- Planul de dezvoltare instituţională 2014 – 2019; 

- Planul managerial pentru anul şcolar 2019 – 2020 al Inspectoratului Şcolar al 

Judeţului Iași;   

- Codul Muncii - Legea nr. 53/2003 cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1955/18.10.1995 pentru aprobarea Normelor de 

igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu 

completările şi modificările ulterioare ; 

- O.M. nr. 3310/ 1998, privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Inspectoratelor şcolare;  

- Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Naționale; 

- Raportul I.S.J. Iași, privind starea învăţământului în judeţul Iași în anul şcolar       

2018 – 2019;  
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- HG 1534/2008 Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;  

- HG 21/2007 Standarde de acreditare pentru autorizarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; Standarde de autorizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

- ORDIN nr.6143/2011 Metodologia de evaluare anuală a personalului didactic;  

- ORDIN nr.5132/10.09.2009 Reglementari privind activitatea educativă şcolară şi 

extraşcolară;  

- ORDIN nr 4916/29.08.2019 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării 

naţionale pentru elevii clasei a VIII - a în anul şcolar 2019 – 2020;  

- ORDIN nr 4948/29.08.2019 cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal de stat în anul şcolar 2019 – 2020;  

- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. 

 

I. PREZENTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

I.1 Scurt istoric  

 

 În partea de nord-vest a judeţului Iaşi, pe D.N. 28 A Iaşi-Botoşani, la 60 km. de 

municipiul Iaşi, în preajma zonei de contact a Câmpiei Moldovei cu sectorul de sud-est al 

Podişului Sucevei, şi cu cel de nord-vest al Podişului Central Moldovenesc, este situată  

comuna Balş.  

 La vecinătatea nordică a Comunei Balș sunt cunoscutele dealuri viticole ale Comunei 

Cotnari, iar spre sud vechea urbe a Târgului Frumos. La limita de est, Balșul se învecinează  

cu Belceștiul, în vreme ce pe latura sa estică se așază, încărcate de istorie și literatură, 

comunele Ion Neculce și Cucuteni. 

 Comuna Balş, înfiinţată prin reorganizarea fostei comune Târgu Frumos, în baza  

Legii nr. 84/2004, este formată din satele Balş, Boureni si Coasta Măgurii şi are un numar de 

3421 locuitori, în 1072 familii.  

 Satul Balş, situat în centrul comunei, este relativ tânăr, întemeiat în secolul                  

al XIX-lea. Situarea sa pe calea medievală de la Iași la Cotnari sau Hârlău, străbătută de 

atâtea ori de domnitorii moldavi, a oferit acestui sat oportunitatea unei dezvoltări rapide. 
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Cantonați într-o blândă inerție impusă de tradiție, locuitorii comunei Balș sunt agricultori, 

lucrarea pământului fiind ocupație principală. Aceasta s-a menținut în ciuda văditelor 

tendințe spre adoptarea unor ocupații specifice mediului urban, impuse de migrarea țăranilor 

și de evoluția spectaculoasă a tehnologiei, care a așezat ruralul românesc pe traiectoria 

inevitabilei modernizări. În pofida bombardamentelor venite dinspre un depersonalizant 

urban, care încearcă să-și adapteze formele asfaltice pe praful încărcat de tradiții al ulițelor, 

comuna Balș și-a păstrat frumusețea și puritatea rurală, țesută-n ii, ițari și doine, puritate 

care-l determina odinioară pe Blaga să se încline respectuos în fața unui rural ce îi era 

sinonim cu eternitățile înțelese doar de Dumnezeu. Oamenii frumoși ai comunității nu au 

permis ca blândețea și duioșia satului să se piardă în formele ciobite ale unui modernism 

greșit înțeles. Valorile umane au fost respectate și predate cu o cutumiară sfințenie, ce nu are 

nevoie de legi și forțări pentru a deveni icoane. Onestitatea, curăția, cumințenia, cinstea, 

Dumnezeu… Iată doar câteva valori care și-au menținut sensurile primare, salutare pentru o 

societate cu tendințe periculoase spre derivă și asimilare pe nedigerate a unor pseudovalori 

supurând a decadență și pierzanie. Virtuțile și sănătatea morală sunt „predate” încă din 

familie și lăsate ca zestre în cufere ferecate cu lacăte grele. Familia corectă și creștină rămâne 

nucleul care iradiază respect în inimile celor încă necopți, injectând sănătate și fortificându-le 

sistemul imunitar social, pentru a-i face rezistenți la perioada juneții, când asediul 

modernismelor își va arăta, neîndoielnic, colții periculoși.  Cei șapte ani de-acasă nu și-au 

pierdut sensurile, astfel că în ceasul al optulea, când acești tineri pătrund în mediul școlar, ei 

se prezintă doar cu nevoi de cizelare, nu de formare, ca suflete și personalități. De educaţia 

organizată a locuitorilor comunei se ocupă şcoala, care, așa cum am văzut, alături de familie, 

formează şi modelează caractere.  

 Situată în centrul satului, Şcoala Gimnazială Balş, a fost înfiinţată la data de 1 

octombrie 1910, unde altundeva dacă nu în tindă de biserică, înțeleasă ca trăire umană, și sub 

privirea blândă a sfinților, însuflețiți de preotul satului, fără de efortul căruia, dezideratele de 

educație din zonă s-ar fi împlinit mult mai greu. În primii ani cursurile se țineau într-o casa 

închiriată și era condusă de preotul Constantin Mateiu, învățător suplinitor, care preda citire, 

scriere, religie și calcul la o singură clasă cu 28 de elevi. Și era greu pentru că, așa cum spune 

documentul de înființare, „putină pentru apă nu există” iar localul este „curat, pe cât 

posibil”. Cu toate acestea, în dreptul rubricii referitoare la starea de sănătate a elevilor, 
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revizorul nota foarte clar, într-o caligrafie pitorească, peste care patina timpului și-a așternul 

palul,: „Sănătoși”. Frecvența? Același document ne spune că era „regulată”, ceea ce 

demonstrează interes pentru educație, așa cum era înțeles acest interes la vremurile acelea. 

După desăvârșirea Marii Uniri, organizarea statului a impus o analizare a 

infrastructurii școlare, constatându-se că educația rurală este sufocată de lipsa spațiilor 

adecvate desfășurării în condiții normale, a procesului instructiv-educativ. Pe cale de 

consecință, numeroase sate au fost prinse într-un plan de primenire a infrastructurii școlare, 

pentru a se remedia carențele constatate. Satul Balș a fost trecut și el pe această listă, primind 

în perioada 1925-1933 fonduri pentru construirea unui corp de școală. Și iată cum, ca urmare 

a unei chibzuite guvernări, conștientă de rolul educației în starea de sănătate a unei națiuni, 

satul Balș primește ferestre mari și curate, unde cartea urma să-și șoptească sensurile vreme 

de două decenii. Cu sprijinul  localnicilor și al statului, se construiește primul corp de școală 

cu două săli de clasă și locuință pentru director. Și pentru că satul nu avea o Biserică propriu-

zisă, școala a fost amenajată și ca locaș de închinare și rugăciune, constituind un frumos 

exemplu de colaborare între cele două instituții. 

 În 1941, deși războilul mondial își întinsese demonicele tentacule cangrenând lumea, 

localitatea Balș nu fusese afectată. Un document din 11 mai 1941 vorbește despre sfințirea 

Bisericii din sat, realizată de mitropolitul Moldovei, Irineu Mihălcescu. Același document 

relatează că la sfințire a participat mulțime de norod, între care se numărau și învățătorii din 

sat, Gh. și Ștefania Miron, cel mai probabil soți. Masa s-a ținut în localul școlii, mai spune 

documentul, ceea ce demonstrează că prima parte a celei de-a doua conflagrații mondiale 

lăsase clădirea intactă. Dar urgia a venit și războiul și-a aruncat furia și asupra Comunei Balș, 

ducând pe valuri de foc și explozie localul școlii împreună cu multe case ale țăranilor bălșeni. 

După război, în perioada 1947-1949, ca într-o rememorare a efortului interbelic, 

comunitatrea a primit un nou corp nou de școală, compus din două săli de clasă, un hol și o 

cancelarie, astfel că buchile cărților nu și-au întrerupt doina. 1952 va fi anul în care, prin 

eforturile susținute ale sătenilor, se construiește un alt corp de clădire pentru că școala, până 

atunci primară, devine gimnazială. În anul 2005 s-a construit un corp nou de școală cu 5 săli 

de clasă și un laborator, corpul vechi fiind demolat. 

Bourenii au avut un parcurs aproape sinonim cu vecinul Balș. Aici, temelia primei 

şcoli s-a turnat în perioada anilor 1937-1938. Al doilea corp a fost construit şi dat în folosinţă 
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în anul 1964, urmând ca în anul 1975 să se clădească şi al treilea corp al şcolii. Oamenii din 

sat îşi aduc aminte cu plăcere de primii dascăli ai şcolii, precum soţii Palaluga, domnul 

Vascu, domnul Dimon. În fiecare an, la slujbele religioase, sunt amintiţi şi aceşti primi 

învăţători ai şcolii, ca dovadă a conlucrării armonioase dintre școală și Biserică. După al 

doilea război mondial la şcoala Boureni au fost introduse clase de gimnaziu, motiv pentru 

care s-a şi grăbit construirea corpurilor B şi C ale şcolii. În perioada 1980 - 1991 şcoala a 

funcţionat şi cu clasele a IX-a şi a X-a, cuprinzând şi elevii din satul  Balş.  

 Corpul A al şcolii a fost modernizat în perioada 2006-2008, iar în anul 2017 s-a 

finalizat  construcția corpului C al şcolii cu 6 săli de clasă, două laboratoare, grup sanitar de 

interior şi apă curentă, rezolvându-se astfel problema spaţiilor pentru grupele de preşcolari şi 

clasele primare. 

 Nici localitatea Coasta Măgurii nu a fost ignorată din proiectul interbelic de 

alfabetizare a românilor. Prima școală a fost construita în fecunda perioadă interbelică, foarte 

probabil, concomitent cu cea din satul Balș. În 2007 s-a construit o școală nouă, modernă, cu 

3 săli de clasă, cabinet medical, sală de festivități, 3 anexe si grup sanitar în interior, în care 

au fost școlarizați elevii din localitate în condiții simultane. 

           În prezent, peste 350 de elevi/preșcolari trec zilnic pragurile școlilor din Comuna Balș, 

căutând răspunsuri la întrebări și tinzând din ce în ce mai îndrăzneț spre orizonturi care, 

odinioară, fuseseră prohibitive spațiului rural, asimilat cu „prostimea”. În atari condiții, și 

eforturile cadrelor didactice sunt canalizate spre asigurarea unei pregătiri la nivelul 

standardelor europene. 

I.2. Date de identificare a unității școlare 

Denumirea unității de învățământ : Școala Gimnazială Balș 

Niveluri de învățământ existente în unitate: preșcolar, primar, gimnazial 

Forma de învățământ: de stat 

Adresa unității de învățământ: sat Balș, comuna Balș, județul Iași 

Cod poștal: 705301 

Telefon/fax : 0232 711487 / 0232 711857 

E – mail: scoalabals@yahoo.com  

Website: www.scoalagimnazialabals.ro  

Limba de prredare: limba română 

mailto:scoalabals@yahoo.com
http://www.scoalagimnazialabals.ro/
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 I.3. Resurse umane, materiale și financiare ale unității de învățământ 

 I.3.1. Analiza de tip cantitativ 

  I.3.1.1.  Resurse umane  

 Elevi  

În anul şcolar 2019 – 2020  şcolarizăm un număr de 387 de elevi şi preşcolari, dintre 

care 188 de elevi şi preşcolari în locaţia Balș, 199 de elevi și preșcolari în locația Boureni. 

Distribuţia acestora pe clase se realizează astfel: 

 

LOCAŢIA 

 

 

CLASA 

BALȘ BOURENI 

Număr elevi/preșcolari Număr elevi/preșcolari 

Grupa 

mixtă  

38 22 

Grupa mare 0 24 

Clasa 

pregătitoare 

0 15 

Clasa I 21 12 

Clasa a II-a 16 17 

Clasa a III-a 18 21 

Clasa a IV-a 19 19 

Clasa a V-a 23 21 

Clasa a VI-a 21 16 

Clasa a VII-a 17 13 

Clasa a VIII-a 16 19 

Total  188 199 
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 Prognoza populației școlare 2019-2024 

 

   LOCAŢIA 

     AN  

      ȘCOLAR 

  

CLASA 

LOCAŢIA  

BALȘ 

LOCAŢIA  

BOURENI 

2020 

2021 

2021 

2022 

2022 

2023 

2023 

2024 

2020 

2021 

2021 

2022 

2022 

2023 

2023 

2024 

Grupa 

mixtă  

36 34 35 39 22 20 22 27 

Grupa mare 0 0 0 0 21 22 20 22 

Clasa  

pregătitoare 

20 19 19 20 18 21 22 20 

Clasa I 0 20 19 19 15 18 21 22 

Clasa a II-a 21 0 20 19 12 15 18 21 

Clasa a III-a 16 21 0 20 17 12 15 18 

Clasa a IV-a 18 16 21 0 21 17 12 15 

Clasa a V-a 19 18 16 21 19 21 17 12 

 Clasa a VI-a 23 19 18 16 21 19 21 17 

 Clasa a VII-a 17 23 19 18 16 21 19 21 

Clasa a VIII-a 20 17 23 19 13 16 21 19 

Total  190 187 191 191 195 202 208 214 

 

Majoritatea elevilor au susţinători familiali cu venituri mici, sub venitul minim pe 

economie . 

Naţionalitatea declarată a elevilor este română, iar cât priveşte apartenenta religioasă 

cea ortodoxa este in procent de  98.2%, din care 20% sunt ortodocşi de rit vechi iar cea 

penticostală 1,8% 



 11 

Stabilitatea elevilor este bună, fenomenul de transfer către şcolile din Tg.Frumos 

reducându-se foarte mult. 

 

 Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic  

   Procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipa didactică, superior și mediu 

calificată, formată din 31 cadre didactice.  

 

Învățământ preșcolar 

 

Total 

educatoare 

Poziţia faţă de post Gradul didactic 

Titulari Detaşaţi 

Suplinitori 

calificaţi 

Suplinitori 

necalificați  I II Definitivat  Debutant 

3 2 0 1 0 2 0 1 0 

 

Invațământ primar  

 

Total 

invatatori  

Poziţia față de post Gradul didactic 

Titulari detaşaţi 

Suplinitori 

calificaţi 

Suplinitori 

necalificaţi  I II Definitivat  Debutant 

9 7 0 2 0 4 3 1 1 

 

Invățământ gimnazial 

 

Total 

profesori   

Poziţia față de post Gradul didactic 

Titulari Detaşaţi 

Suplinitori 

calificaţi 

Suplinitori 

necalificaţi  I II Definitivat  Debutant 

19 9 1 9 0 4 4 6 5 
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Personal didactic auxiliar şi nedidactic 

 

Total 

posturi  Secretar 

Administrator financiar 

patrimoniu  Bibliotecar  Şofer  

Muncitor 

întreţinere/fochist  

6,00 1,25 0,50 0,25 0,50 3,50 

 

I.3.1.2.  Resurse materiale  

 

 Şcoala dispune de patru corpuri de clădire și un corp de cladire in construcție situate 

în cele trei sate.  

 

 
Corpuri 

şcoală 

Anul         

construcţiei 

Material 

folosit 
Suprafaţa 

Nr. săli 

clasă 
Laboratoare 

 

Anexe 

 

B
a
ls

  Corp școală 2005 
Structura 

metalica 
432,54m

2
 5 1 4 

B
o
u

re
n

i 

Corp A 1974 Piatră 511m
2 

4 1 3 

Corp B 1937 Piatră 252m
2
 3 0 1 

Corp C 2007 Cărămidă 866m2 6 2 4 

C
o
as

ta
 M

ăg
u
ri

i 

C
o
a
st

a
 M

a
g
u

ri
i 

Corp școală 

Coasta 

Măgurii 

2007 Carămidă 425m
2
 3 1 3 

  

Baza materială mai cuprinde: 

- doua  terenuri de sport parţial neamenajate; 

- mijloace de invăţamânt moderne obţinute în cadrul Programului pentru învatamantul 

Rrural;  

- mobilier şcolar nou;  
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- 3 reţele cu 45 calculatoare şi 3 servere, 6 multifuncţionale, 6 videoproiectoare, 3 table 

magnetice, 4 ecrane de proiecţie, 9 laptopuri, 2 camere video şi 2 aparate foto digital 

achiziţionate atât cu fonduri guvernamentale cât şi prin Programul pentru 

Învăţământul Rural; 

- materiale sportive  achiziţionate cu fonduri guvernamentale şi prin Programul pentru 

Învăţământul Rural; 

- materiale didactice  pentru laboratoarele de fizică, chimie şi biologie; 

- un fond de carte cuprinzând 7400 de volume; 

 

I.3.1.3. Resurse financiare 

  

Şcoala a fost finanţată prin bugetul de stat, finantare de baza per/elev cu suma de 

2065,322 mii lei cheltuieli de personal, 123,078 mii lei pentru hotarari judecatoresti, dobânzi 

penalizatoare 28,363  mii lei, și vouchere  de vacanță  49,3 mii lei. De la bugetul local , 

finanțare de bază per /elev pentru bunuri şi servicii si 156 mii lei iar  40 mii lei finantare 

complentară din veniturile bugetului local, pentru decontarea navetei cadrelor didactice și 3 

mii lei pentru ajutoare financiare elevi CES.  

 

I.3.2. Analiza de tip calitativ  

 

I.3.2.1. Situatia la învățătura la sfârșitul anului școlar 2018-2019 se prezintă 

astfel: 

 

Procentul de promovabilitate pe nivele de școlarizare 

 

Nivel de învățământ  Procent promovabilitate  

An școlar 2018-2019 

Învățământ primar  98,9% 

Învățământ gimnazial 89,58% 

 

 



 14 

Procent repetentie pe nivele de scolarizare 

 

Nivel de invatamant  Procent repetentie  

An scolar 2018-2019 

Învățământ primar  1,1% 

Învățământ gimnazial 10,42% 

  

  Ponderea elevilor cu rezultate foarte bune este de 30%. 

  Frecvenţa abaterilor prin note scazute la purtare – 6%. 

  Rata absenteismului a fost de 1% la ciclul primar si 11,63 % la ciclul gimnazial. 

  Procentul de promovabilitate la Testele Nationale a fost de 76%.  

  Abandonul școlar și neșcolarizarea sunt fenomene care persistă în unitatea noastră 

din cauza unor factori obiectivi:  

- familii dezorganizate, fără venit sau cu venituri foarte mici;  

- folosirea copiilor la diverse munci;  

- refuzul unor părinți de a-și școlariza copiii ; 

- plecarea părinților la muncă în străinătate. 

         Rata abandonului şcolar este de 0% la ciclul primar si de 1,22% la ciclul gimnazial. 

 

      I.3.2.2. Rezultate la examenele naționale       

  

  Evaluarea Națională la clasa a VIII-a a fost organizată și s-a desfășurat în 

conformitate cu Metodologia și Calendarul de organizare și desfașurare a Evaluării 

Naționale. În ce privește rezultatele procentul de promovabilitate a fost de 76%. 

 

Statistica rezultatelor  

Disciplina Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. elevi 

respinși 

Nr. elevi 

promovați 

Procent de 

promovabilitate 

Matematică  15 15 9 6 40% 

Limba și literatura 

română  
15 15 2 13 87% 
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I.3.2.3. Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019 

 

Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat s-a organizat și desfășurat în 

conformitate cu procedurile de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de 

stat pentru anul școlar 2018-2019. 

Pentru buna desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat s-au luat 

următoarele măsuri: 

 s-a elaborat un plan de măsuri pentru pregătirea si organizarea admiterii în 

liceu a absolvenților învățământului gimnazial; 

 au fost aplicate chestionare de orientare școlară si profesională; 

 s-a asigurat multiplicarea si distribuirea unei broșuri cuprinzând 

informațiile necesare elevilor pentru admiterea în licee; 

 s-au desfășurat ședințe cu elevii și cu părinții acestora în cadrul carora au 

fost consiliați cu privire la admiterea în învățământul postgimnazial; 

 au fost afișate listele cu rezultatele admiterii în termenul prevazut de 

metodologie. 

         Numărul participanților la admiterea în învățământul liceal și profesional a fost 32 din 

care 9 admiși în etapa computarizată în învățământul liceal iar 20 admiși în învățămăntul 

profesional. 3 absolvenți nu au participat la admitere din motive medicale și socio-

economice.  

  

  I.3.2.4. Rezultate la concursuri școlare  

  În anul școlar 2018-2019 elevii din școala noastră au participat la diverse  

concursuri școlare și au obținut numeroase premii : 

 Concursul National ,,Toamna - culoare şi cuvânt” 

 Concursul  ,,Cânt și joc de la străbuni” 

 Concursul  ,,Cânt , joc și port pe Valea Siretului” 

 Festivalul de folclor ,,Cătălin Pop” 

 Concursul ,,Poezia – comoara din sufletul meu” 

 Concursul ,,Ritmurile copilăriei” 

 Concursul ,,Chip de copil” 
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 Concursul ,,Poveștile văzute prin ochi de copil” 

 Concursul ,,Obiceiuri și tradiții prin cuvânt și imagine” 

 Concursul national ,,Porni Luceafărul” 

 Concursul Naţional ,,Colind de Crăciun” 

 Concursul National ,,Nasterea Domnului – bucurie sfanta” 

 Concursul National ,,La Nașterea Ta Hristoase!” 

 Concursul National ,,Sărbătorile românilor de pretutindeni” 

 Concursul National ,,Comoara Moldovei” 

 Concursul International ,,În lumea poveștilor” 

 Concursul International ,,Frumusețile anotimpurilor din locurile unde trăiesc eu” 

 Concursul ,,Tradiții și obiceiuri la români” 

 Concursul interjudețean ,,Efectul poveștilor” 

 Concursul județean ,,Micul pieton” 

 Concurs judetean ,,Sfantul Nicolae vazut prin ochi de copil’’  

 Concurs National COMPER 

 Concurs ,,Ziua internațională a cântului coral” 

 Concursul Internaţional ,,Europreşcolarul” 

 Concursul ,,Cupa satelor la fotbal” 

  Concurs Național COMPER 

 Concursul Județean ,,Mărtișorul ecologic” 

 Concursul ,,Super mate” 

 Concursul ,,Imaginație și creativitate” 

 

I.3.2.5. Proiecte și programe nationale si internationale 

 Proiectul  ,,Împreună pentru copii” 

 Proiectul eTwinning – A world of legends 

 Proiectul eTwinning – Culture 

 Proiect Miscare, sport, sanatate –Proiect inclus in CAEJ 2018-2019 

 Proiectul Gala anotimpurilor 

 Proiectul caritabil Colindăm și dăruim 

 Proiectul caritabil Copil ca mine ești și tu 
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 Proiectul Spune nu violenței 

 Proiectul În lumea cărților 

 Proiectul Daruind vei dobandi 

 Proiectul Adopta un batran – proiect caritabil  

 Proiectul caritabil Fii Moş Crăciun pentu-un bunic 

 Proiectul educational Vine, vine Mos Craciun 

 Proiectul Luminiţe de Crăciun 

 Proiectul educational Lumea poveştilor 

 Proiectul Să dăruim cu drag în sărbătoarea primăverii 

 Programul SNAC Săptămâna legumelor şi fructelor donate 

 

I.3.2.6 Activitatea personalului didactic  

Majoritatea cadrelor didactice au o atitudine pozitivă şi sustinută, în activitatea lor 

accentul cade pe stimularea învăţării şi a creativităţii elevilor, pe formarea de aptitudini și 

capacităţi pentru elevi, pe abordarea unor tehnici moderne de lucru şi pe aspectul formativ       

Se promovează interdisciplinaritatea, lucrul în echipă şi se oferă elevilor şanse de afirmare. 

          Planificările anuale și semestriale, proiectarea unităților de învățare și a planurilor de 

lecție secvențiale au respectat, în majoritate, cerințele programelor școlare în vigoare. 

Cadrele didactice calificate au dovedit o bună pregatire științifică și metodică. Notarea a fost, 

în general, ritmică, obiectivă si stimulativă. Organizarea orelor, atmosfera din clasă și 

relațiile interpersonale au fost bune, stimulative pentru actul de predare/ invățare/ evaluare. 

Relațiile dintre elevi și personalul didactic au fost principiale.   

         Activitatea din unitate a fost monitorizată permanent de conducerea școlii, de 

responsabilii comisiilor metodice și de Consiliul de administrație. 

     Monitorizarea s-a realizat printr-o colaborare permanentă, analize periodice, discuții 

individuale, asistențe la ore, controlul curațeniei zilnice în școală.  

 Disfuncțiile constatate au fost remediate prin promovarea unui climat de 

responsabilitate față de muncă, stil democratic de conducere transparență în toate acțiunile 

întreprinse, creșterea responsabilității întregului personal din unitatea noastră, prin antrenarea 

acestuia la viața și problemele școlii, colaborarea cu toți factorii educaționali.  
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 În școala noastră activitatea metodică și de perfecționare s-a desfășurat conform 

obiectivelor stabilite prin planurile manageriale ale comisiilor metodice. 

 Activitatea de dezvoltare profesională are ca scop strategic creșterea calității 

învățământului. În acest sens, fiecare cadru didactic este sprijinit atât de responsabilul cu 

formarea profesională, cât si de conducerea școlii să-si dezvolte potențialul și aptitudinile, în 

funcție de interesele și aspiratiile personale, dar și de cerințele școlii și ale comunității în 

general.     

Ca aspecte pozitive remarcăm creșterea interesului cadrelor didactice pentru 

perfecționarea prin participarea la programe acreditate de perfecționare și formare continuă, 

cursuri universitare de masterat, cursuri postuniversitare de reconversie profesională precum 

și prin inscrierea la definitivat și grade didactice. 

   În funcție de solicitările cadrelor didactice înscrise la examenele de definitivare în 

invățământ și de obținere a gradelor didactice II și I în anul școlar 2018-2019 au fost  

susținute  6 inspecții speciale și 6 inspecții curente. 

 Se remarcă, de asemenea, interesul pentru perfecționarea continuă prin studiul 

individual al presei de specialitate, precum și prin participarea la acțiunile organizate în 

cadrul comisiilor metodice și a cercurilor pedagogice. S-au organizat lecții deschise și s-au 

susținut referate  în cadrul comisiilor metodice organizate la nivel de școala. 

 Calificativele anuale au fost acordate pe baza fișelor de autoevaluare aprobate în 

Consiliul de administrație.  

 

I.3.2.7. Îmbunătățirea infrastructurii și dotarea unității școlare  

 Există o permanentă preocupare pentru asigurarea unor condiţii optime 

desfăşurării unui act educativ de calitate.  

 În vederea asigurării unor condiții optime pentru desfășurarea unui act educativ de 

calitate s-a realizat un plan de investiții și reparații necesare, pe termen lung, care vizează 

construcția unei școli noi în satul Balș, dotarea școlii cu mijloace de învățământ moderne, 

amenajarea terenurilor de sport. 

 Se fac demersuri pentru obținerea fondurilor necesare pentru amenajarea terenurilor 

de sport și a terenurilor aferente celor două școli în vederea asigurării securității elevilor și 

personalului școlii 
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 De asemenea s-au făcut solicitări la primărie pentru dotrea școlilor cu sistem de 

supraveghere video și sistem de alarmă efracție . 

 În ceea ce priveste utilitățile există condiții optime privind iluminatul, încălzirea și 

asigurarea cu apă. Grupurile sanitare sunt permanent igienizate.   

La începutul anului școlar s-au primit manuale noi conform soliciării, manualele au 

fost asigurate in proportie de 100%. De asemenea elevii școlii noastre au beneficiat de 

rechizite gratuite.  

 

I.4. Relația cu comunitatea  

 În contextul actual o funcţie importantă a şcolii este aceea de a dezvolta relaţiile 

comunitare, având în vedere faptul că unele fonduri sunt primite de şcoală de la comunitatea 

locală dar şi de la alte organisme care pot împreună cu şcoala să contribuie la educarea 

copiilor. 

 Principalele grupuri de interese la nivelul comunităţii sunt formate din: elevi, părinţii 

elevilor, cadrele didactice, diferite  instituții, asociaţii non-guvernamentale, fundaţii. 

La nivelul comunităţii şi al grupurilor de interes se structurează un ansamblu de nevoi 

educaţionale cum ar fi: 

- Formarea personalităţii copiilor; 

- Formarea atitudinii civilizate a copiilor din zonă; 

- Educarea unor atitudini pozitive faţă de valorile morale, estetice etc; 

- Educarea în spirit ecologic; 

- Cultivarea tradiţiilor şi integrarea lor în valorile progresiste actuale; 

- Orientarea spre nou; 

- Cultivarea spiritului iventiv. 

    Parteneriatul școală-comunitate reprezintă o condiție minimală pentru rezolvarea 

acestor nevoi educaționale dar si pentru buna administrare și funcționare a școlii. Succesul 

activității unei școli depinde, în mare parte, de calitatea relațiilor de parteneriat cu diverși 

actori comunitari, inclusiv cu autoritățile publice locale. O conlucrare eficientă între școală și 

comunitate reprezintă un avantaj reciproc si totodată aduce beneficii intregii comunități. 

  Școala a comunicat bine cu părinții și a raspuns sugestiilor și propunerilor 

acestora. Părinții au fost implicați in elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, prin 
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intermediul reprezentanților  acestora care sunt și membri in Consiliul de administrație, în  

dotarea și întreținerea spațiilor de învățământ. În vederea eficientizării actului educativ s-au 

încheiat acorduri-cadru de parteneriat cu părintii elevilor pentru a asigura susținerea optimă a 

invățării copiilor și a nevoilor lor de dezvoltare. S-au organizat ședințe cu părinții atât pe 

clase cât și la nivel de școală cu participarea reprezentanților autorităților locale din comună. 

S-au trimis părinților scrisori de informare privind situația școlară a elevilor. De asemenea, 

părinții au fost implicați și în organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare. Școala a 

colaborat cu autoritățile locale în ceea ce privește obiectivele politicii educaționale. S-au 

desfășurat activități educative și acțiuni caritabile în pareteneriat cu Primăria și Poliția.  

Reprezentanții autorităților locale au participat la întâlniri cu corpul profesoral, vizite comune 

la domiciliul elevilor, ședințe cu părinții. În vederea asigurării protecției și siguranței elevilor 

și personalului din unitate s-a solicitat sprijinul autoritatilor publice locale. 

Activitatile comune s-au desfășurat pe baza unui program coerent și au avut un 

impact deosebit contribuind la  consolidarea relațiilor la nivelul comunității. 
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             II. Analiza nevoilor şi  intereselor educaţionale ale comunitaţii 

 

      Stabilirea misiunii şcolii, a obiectivelor si strategiilor de dezvoltare a acesteia nu se 

poate face fără o analiză a mediului intern si extern în care operează şcoala, analiză menită să 

evidenţieze aspectele pozitive şi negative ale şcolii în plan pedagogic si administrativ, 

precum şi evoluţiile economice şi sociale care o pot afecta. 

      Această analiză urmăreşte remedierea deficienţelor interne pentru a fructifica  la cel 

mai înalt nivel oportunităţile şi trebuie să se bazeze pe punctele tari pentru a face faţă 

situaţiilor neprielinice din mediu . 

 

 II.1. Analiza  SWOT 

          În contextul general al învăţământului românesc, învăţământul obligatoriu se confruntă 

cu probleme majore, datorită mai multor factori, dintre care amintim: 

- dificultăţile cu care se confruntă economia românească şi mutaţiile de pe piaţa muncii 

determină scăderea interesului părinţilor şi elevilor pentru o bună pregătire şcolară; 

- lipsa unor strategii eficiente care să implice toate instituțiile la nivel social, politic și 

economic; 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) 

SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere:  

- oferta curriculară 

- resursele umane 

- resursele materiale şi financiare 

- relaţiile cu comunitatea 

 

Puncte tari  

 

   Gradul de acoperire cu personal didactic calificat este de  100%; 

 Cadrele didactice sunt preocupate de perfecţionare prin înscrierea la grade didactice, 

cursuri postuniversitare de reconversie profesională, cursuri universitare şi alte forme de 

perfectionare; 
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 Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I  şi II este peste 50 % 

 Relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesori-

profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ; 

 Preocuparea echipei manageriale pentru identificarea şi motivarea valorilor în rândul 

cadrelor didactice, perfecţionarea tehnicilor de lucru în echipă, monitorizarea şi evaluarea 

performanţelor profesionale, a conduitei morale, implicarea constructivă în elaborarea 

programelor, studiilor, publicaţiilor; 

 Asigurarea accesului la educaţie a tuturor copiilor şi a egalităţii şanselor pentru elevii din 

familii defavorizate şi pentru elevii rromi; 

 Buna colaborare a şcolii cu factorii de decizie din sectorul educativ (ISJ Iași, Consiliul 

Local Balș) şi cu familiile elevilor ; 

 Implicarea activă a autorităţilor locale pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale 

a şcolii; 

 Încrederea manifestată de către părinţi şi comunitatea locală în personalul didactic al 

şcolii;  

 Existenţa unei Oferte Educaţionale în concordanţă cu nevoile de formare ale elevilor; 

 CDS care permite valorificarea abilităţilor individuale ale elevilor, creşte motivaţia pentru 

învăţare, reduce abandonul şcolar ;  

 Desfăşurarea în şcoală a numeroase activităţi extraşcolare conform unui calendar anual 

stabilit la nivelul Comisiei pentru  programe si  proiecte educative şcolare şi 

extraşcolarede; 

 Existența laboratoarelor de informatică și a mijloacelor de învățământ moderne la unele 

discipline; 

 Asigurarea și menținerea condițiilor igienico-sanitare; 

 Derularea unor proiecte de modernizare a şcolilor; 

 

 

Puncte slabe  

 

 Menținerea tendinței de părăsire a școlii de către elevii proveniți din familii 

dezorganizate; 

 Neimplicarea unor cadre didactice în actul decizional şi educaţional; 
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 Reţinerea faţă de schimbările impuse de spiritul reformei, cantonarea în atitudini de 

respingere a noului  în activitatea şcolii; 

 Implicarea insuficientă a unor cadre didactice în inițierea și derularea activităţilor 

extracurriculare; 

 Lipsa spaţiului  destinat învăţământului preşcolar; 

 Lipsa salilor și a  teren de sport amenajate, elevii fiind privaţi de desfăşurarea unor 

activităţi conform obiectivelor specifice disciplinei educaţie fizică; 

 Inexistenţa dotărilor moderne privind siguranţa şcolilor şi a elevilor (camere video de 

supraveghere, sisteme de alarmare); 

 Părinţi care nu se implică în rezolvarea problemelor legate de frecvenţa şi disciplina 

copiilor; 

 Insuficiente dotare cu mijloace de învăţământ conform normativelor de dotare 

minimală; 

 Lipsa spațiului pentru depozitarea materialelor didactice; 

 Capacitatea școlilor este insuficientă pentru derularea cursurilor intr-un singur schimb 

în toate locațiile; 

 Preocuparea insuficientă pentru promovarea imaginii școlii și mediatizarea 

rezultatelor; 

 Insuficienta pregătire metodică a cadrelor didactice debutante; 

 Preocupări scazute pentru atragerea de surse de finanțare extrabugetare; 

 Slabe legături de parteneriat cu organizatii civice, in special ONG-uri. 

 

Oportunităţi  

 

 Reprezentarea comunităţii în structurile decizionale din şcoală; 

 Includerea unității de învățământ in PNDL; 

 Dezvoltarea cooperării cu alte instituţii care au responsabilităţi educative şi 

materializarea acesteia în proiecte de parteneriat; 

 Dorinţa autorităţilor de reformare şi modernizare a învăţământului românesc; 

 Creşterea gradului de autonomie instituţională a şcolii; 



 25 

 Lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic prin forme multiple, 

posibilitatea accesării informaţiilor  cu ajutorul mijloacelor informatice; 

 Existența legii calității în educație. 

 Sprijinul primit din partea organelor administratiei locale si centrale pentru 

imbunătățirea infrastructurii școlare; 

 Disponibilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, Biserică, Poliţie). 

 

Ameninţări 

 

 Slaba motivare financiară a cadrelor didactice; 

 Lipsa fondurilor financiare pentru achiziţionarea de materiale şi mijloace informative 

şi de comunicare; 

 Lipsa alocărilor bugetare pentru iniţierea, derularea, finalizarea  unor proiecte de 

dezvoltare a infrastructurii școlare; 

 Abandonul şcolar şi neşcolarizarea reprezintă fenomene care persistă din cauza unor 

factori obiectivi, de natură socială (familii dezorganizate, fără venit sau cu venituri 

foarte mici, modele familiale negative, folosirea copiilor la diverse munci); 

 Scăderea populaţiei şcolare şi reducerea numărului de ore la nivelul ariilor 

curriculare; 

 Fluctuația de personal la anumite discipline; 

 Ieșirea din sistemul de învățământ a unor cadre didactice tinere și foarte bine pregătite 

profesional din cauza salarizării nemotivante;  

 Instabilitatea economică la nivel naţional, subfinanțarea învățământului; 

 Număr mic de agenţi economici, deci imposibilitatea de a atrage resurse 

extrabugetare ; 

 Familii dezorganizate, părinţi plecaţi din ţară în scopul câstigării existenţei cu efecte 

negative asupra evoluţiei copiilor; 

 Plecarea populației active în străinătate. 
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II.2. Analiza PEST 

 

Mediul extern al şcolii se raportează la factorii politici, economici, sociali, și 

tehnologici,  având în vedere faptul că şcoala reprezintă un sistem deschis. 

 

II.2.1. Contextul politic 

În contextul actual, marcat de o puternică tendinţă de globalizare, absolventul de 

învăţământ preuniversitar se va confrunta cu o piaţă a muncii unică, globală în care 

multiculturalitatea şi identitatea naţională câştigă noi valenţe. Influenţele globalizării asupra 

procesului educaţional sunt multiple şi imposibil de neglijat: 

 calificare internaţională; 

 educaţie la distanţă; 

 biblioteci virtuale; 

 proces didactic în limbi de circulaţie internaţională; 

 educaţie la standarde calitative impuse; 

 ofertă educaţională adaptată nevoilor societăţii. 

Oferta politică a Guvernului României în domeniul educaţiei este concentrată în jurul 

următoarelor obiective: 

 acces egal şi sporit la educaţie; 

 instruirea şi educarea tinerilor la un nivel competitiv corespunzător dinamicii 

societăţii contemporane; 

 compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european; 

 descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ; 

 dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente; 

 transformarea educaţiei în resursă de bază a modernizării României. 

Procesul de învăţământ din Școala Gimnazială Balș se desfăşoară pe baza legislaţiei 

generale şi a celei specifice sistemului de învăţământ preuniversitar, având în atenţie toate 

actele normative din domeniu, notificările şi ordinele emise de M.E.N. şi de I.S.J. Iași. 

Politica educaţională propusă de şcoala noastră este pe deplin în concordanţă cu 

politica educaţională naţională, în care învăţământul este o prioritate naţională, cu Reforma 
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învăţământului din România şi nu este aservită partidelor politice care se succed la 

guvernare, ci serveşte educaţiei tinerei generaţii pentru a deveni cetăţeni europeni, capabili să 

se integreze într-o societate dinamică, imprevizibilă şi în spaţiul transnaţional. 

 

II.2.2. Contextul economic 

Prezentul proiect de dezvoltare instituţională trebuie să se integreze în cadrul reformei 

învăţământului preuniversitar, prioritară fiind refacerea legăturilor fireşti dintre şcoală şi 

comunitate având în vedere că elevii vor deveni actori activi şi pe scena comunităţii locale, 

capabili să acţioneze responsabil şi competent pentru binele personal şi pentru binele 

comunităţii. 

Tendinţa de globalizare şi internaţionalizare a educaţiei, are ca efect certificarea 

calităţii produselor nu prin volumul de muncă, ci prin inteligenţa încorporată în produs. O 

consecinţă a acestui fapt va fi libera circulaţie a valorilor, a elevilor, a cadrelor didactice, a 

tuturor celor care se vor impune pe piaţa calităţii. 

 Comuna Balș este situată la 12 km de orașul Tg. Frumos și la  60 km de orașul Iași, 

având o populație de  3375 locuitori conform  recensământului din anul 2011. Potențialul 

economic este dat de agricultură, activități comerciale și a serviciilor modeste. O parte dintre 

locuitorii comunei merg la serviciu în Tg. Frumos. 

 Școlile din comuna Balș sunt situate în centrul satelor Balș si Boureni. Peste 90% 

dintre elevii celor două școli, la terminarea ciclului gimnazial, urmează cursurile liceelor din 

Tg. Frumos.  

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

acest lucru nu-i împiedică să-şi manifeste interesul pentru şcoală. Programele sociale la nivel 

de localitate se concretizează prin acordarea de ajutoare sociale. Elevii școlii beneficiază de 

manuale gratuite, rechizite și ajutorul de 200 euro pentru achiziționarea unui calculator. 

Interesul agenţilor economici pentru acordarea de donaţii sau pentru sponsorizări 

instituţiilor de învăţământ preuniversitar este foarte de scăzut spre zero. Fondurile de bază  

sunt asigurate de Bugetul Consiliului Local şi de M.E.N. 
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II.2.3. Contextul social 

Elevii școlii noastre sunt copiii locuitorilor din comuna Balș, fenomenul migrației 

către școlile din Tg. Frumos fiind redus.  

Din punct de vedere social, se observă o tendinţă celor mai multe familii de a asigura 

copiilor lor o pregătire superioară și urmarea cursurilor la acele școli ce le asigură un atestat 

necesar pe piața muncii la angajare sau  chiar o pregătire academică. Populaţia şcolară 

provine dintr-un mediu social care apreciază educaţia de tip tradiţional, fapt care facilitează 

procesul comunicării cu familiile elevilor. Problemelor sociale li se acordă atenţie sporită la 

nivel local şi naţional, iar programele de combatere a violenţei, a consumului de droguri şi de 

alcool şi-au dovedit eficienţa. 

Echipa managerială a școlii are în vedere racordarea ofertei educaţionale la cerinţele 

României ca stat membru U.E. Astfel, accentul cade pe însușirea cunoștințelor de bază, pe 

dezvoltarea deprinderilor de comunicare, pe promovarea valorilor bazate pe flexibilitate, 

toleranţă, competitivitate şi autoperfecţionare. 

 În ultimii ani a crescut numărul cadrelor didactice care s-au titularizat în unitatea 

noastră aspect ce conferă procesului instructiv-educativ mai multă fluenţă şi eficiență. 

Colaborarea şcolii cu fundaţii, ONG-uri şi cu instituţii de cultură s-a concretizat în 

proiecte educaţionale de succes pe plan local. 

 

II.2.4. Contextul tehnologic 

Tehnologia are un rol foarte important în asigurarea calităţii şi a eficientizării 

procesului de învăţământ. Forma cea mai importantă a contextului tehnologic o reprezintă 

tehnologia informatică, de vreme ce, într-o instituţie care profesionalizează cea mai mare 

parte a elevilor în domeniul informatic, această tehnologie influenţează structura programelor 

de studii, calitatea procesului de învăţământ şi, implicit, calitatea absolvenţilor. În acest sens 

încercăm să motivăm toate cadrele didactice pentru a urma cursuri de perfecţionare şi de 

operare PC. Școala Gimnazială Balș dispune  de un laboratore  cu 20 calculatoare în ambele 

locații. În fiecare cancelarie există internet, calculator și imprimantă pentru necesitățile 

cadrelor didactice și un copiator performant care asigură materialul suplimentar activităților 

didactice și extrașcolare. De asemenea există conexiune la internet si în unele săli de clasă. 
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 Este adevărat că această conectare a şcolii la Internet facilitează comunicarea şi 

transmiterea informaţiilor, însă aparatura de specialitate nu este tocmai punctul nostru forte – 

o revizie şi o modernizare a acestui departament se impune. Școala mai are în dotare și un  

laptopuri, videoproiectoare care susțin activitatea didactică la clasă sau extracurriculară.  

 Utilizarea Bazei de Date Naţionale a Educaţiei permite gestionarea eficientă a 

resurselor umane/ materiale, a proiectelor şi programelor derulate la nivelul instituţiei. 

Internetul  reprezintă o uriaşă resursă pentru educaţie, aducând problemele vieţii reale 

în şcoală, permiţând deopotrivă informarea elevilor şi formarea priceperilor lor în domeniul 

tehnologiei informaţiei şi comunicării. În contextul integrării europene şi în acord cu planul 

strategic de acţiune eEurope, care are ca obiectiv central: inducerea de schimbări în educaţie 

şi formare pentru a putea trăi şi munci într-o societate bazată pe cunoaştere, eLearning 

reprezintă calea de integrare a noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiei în domeniile 

de interes. eLearning poate fi considerat un proces social, care facilitează interacţiunea şi 

comunicarea între oameni, între aceştia şi instituţie, implică schimburi inter-instituţionale, îi 

motivează pe profesori să se pregătească pentru această alternativă, în cadrul procesului de 

predare – învăţare. Tehnologia eLearning acoperă o plajă foarte variată de medii de învăţare, 

care combină textul, imagini, sunete, prezentate prin modalităţi diverse: pe Web, pe CD-

ROM, înregistrări audio. În activitatea desfăşurată, colectivul Școlii Gimnaziale Balș a 

proiectat, a fundamentat şi a aplicat strategia Ministerului Educației Naționale privind 

învăţământul preuniversitar, precum şi politicile educaţionale adoptate de Consiliul Local. 

 

III. Misiunea şi viziunea şcolii 

III.1 Viziunea şcolii  

 

           Şcoala Gimnazială Balş este centrul cultural al comunităţii a cărei parte     

integrantă este. 

           Şcoala Balş, şcoala mileniului trei, işi propune să fie recunoscută pentru 

promovarea unui învăţământ de calitate cu multiple căi de extindere, aprofundare,  

dezvoltare, desfăşurare şi finalizare. Acest proces complex şi de durată antrenează în 

derularea sa cadre didactice, elevi, familie, comunitate locală. 

         Ne dorim, ca rezultat al muncii noastre un singur beneficiar: ELEVUL. 
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         Procesul educaţional este un act de socializare, de culturalizare, de formare şi de 

dezvoltare a personalităţii, dus la îndeplinire de echipa didactică în deplin acord cu idealul 

educaţional al şcolii româneşti actuale, ideal care vizează dezvoltarea liberă, integrală şi 

armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative.     

 

III.2 Misiunea şcolii  

 

Şcoala Gimnaziala Balș, comuna Balş, judeţul Iaşi, oferă elevilor din comună o 

educaţie de calitate, stimulând creativitatea şi valorificând tradiţiile locale şi condiţiile 

istorico-geografice. 

Elevii noştrii, proveniţi din mediul rural, puternic defavorizat economic, sunt 

interesaţi să dobândească o pregătire teoretică şi practică de un înalt nivel, care să le 

permită integrarea din punct de vedere social şi profesional. 

În acest scop, colectivul didactic al şcolii îşi propune formarea unor absolvenţi 

capabili să urmeze cursurile liceale sau profesionale, utilizând astfel deprinderile teoretice 

şi practice dobândite pe parcursul ciclurilor primar şi gimnazial. 

              Pentru aceasta, dorim să le asigurăm elevilor noştri o pregătire la nivelul 

standardelor europene, dezvoltându-le creativitatea, spiritul întreprinzător, gândirea 

critică, pentru a-şi asuma conştient anumite responsabilităţi şi abilităţi de dezvoltare a 

aptitudinilor personale. 

             Şcoala noastră va avea uşile deschise pentru toţi cei ce au nevoie de educaţie 

pentru a asigura apropierea între oameni cunoaşterea şi acceptarea reciprocă.      

      Prin definirea misiunii şcolii noastre si prin asumarea ei de către profesori, elevi, 

părinţi şi parteneri sociali, încercăm nu numai să răspundem cererii sociale de educaţie, dar şi 

contribuim la crearea unei “personalităţi “ a comunităţii. 

 Valorile educaţionale pe care şcoala noastra le promoveaza sunt: 

- respectul faţa de sine şi faţă de ceilalţi; 

- asumarea responsabilitaţii; 

- competitivitatea; 

- cultivarea iniţiativei; 

- competenţa; 
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- toleranţa; 

- acceptarea diversităţii; 

- promovarea succesului si a eficienţei; 

- disciplina muncii; 

- cultivarea adevărului. 

Plecând de la premisa că investiţia în educaţie şi în formarea oamenilor este cea mai 

rentabilă pentru dezvoltarea unei societaţi pe termen lung ne propunem să asigurăm condiţiile 

pentru  accesul la o educaţie de calitate a tuturor copiilor din şcoala noastră, ţinând cont în 

acelaşi timp de particularităţile şcolii si de o prognoză suficient de probabilă privind 

ameninţările si oportunităţile care se vor manifesta în mediul social si economic ce ne 

înconjoară . 

Misiunea scolii si viziunea asupra viitorului pot fi transpuse in realitate numai 

stabilind nişte obiective clare si aplicând  strategii adecvate fiecarui obiectiv. 

 

III.3 Ţinte strategice   

 

Multă vreme, educaţia a fost considerată o activitate în care primează continuitatea. 

Însă este evident faptul că trăim într-un mediu social a cărui mişcare este nu numai rapidă ci 

şi imprevizibilă. 

         Cu cât este mai dificilă predicţia unor evenimente, cu atât devine mai uşor de provocat 

o schimbare şi aceste aspecte trebuie să ne influenţeze modul în care gândim prezentul şi 

viitorul şcolii. În acest sens, ne propunem următoarele scopuri strategice: 

1. Asigurarea și promovarea calității serviciilor educaționale, dezvoltarea unui 

invațamânt incluziv, inovativ, competitiv, care sa răspunda nevoilor de formare ale 

tuturor copiilor /elevilor  

2. Formarea profesională continuă a personalului didactic şi nedidactic şi stimularea 

dezvoltării personale prin acces la resursele de instruire pe tot parcursul vieţii; 

3. Optimizarea ofertei educaţionale şcolare şi extraşcolare centrată pe nevoile şi 

interesele educabililor şi comunităţii, promovarea unor programe educaţionale 

specific pentru asigurarea dimensiunii europene în şcoală. 
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4. Dezvoltarea și modernizarea bazei materiale în conformitate cu exigențele 

informaționale, tehnologice, de igienă și securitate ale tuturor participanților la 

educație; 

5. Promovarea imaginii școlii în comunitate. 

 

III.4.  Opţiuni strategice pentru dezvoltarea instituţională 

 Dezvoltarea curriculară 

  Dezvoltarea resurselor umanE 

  Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale 

 Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

 Elaborarea şi distribuirea materialelor de prezentare a: 

       - ofertei curriculare 

       - calificării şi prestigiului personalului didactic 

       - bazei materiale a şcolii 

       - modului în care şcoala răspunde nevoilor şi cerinţelor comunităţii 

 Adecvarea continuă a ofertei educaţionale la nevoile şi cerinţele elevilor. 

 

III.5. Estimare buget necesar dezvoltării continue      

                                                                                                                        lei                                                               

Nr. 

Țintă 

Ținta strategică urmărită Art.bug. Valoarea 

estimată 

Observații 

1(2) Formarea profesională continuă a 

personalului didactic şi nedidactic 

şi stimularea dezvoltării personale 

prin acces la resursele de instruire 

pe tot parcursul vieţii 

20.13 3.000  

2(4) Dezvoltarea și modernizarea bazei 

materiale în conformitate cu 

exigențele informaționale, 

tehnologice, de igienă și securitate 

ale tuturor participanților la 

educație; 

20.01.08 6.500  

3(4) Dezvoltarea și modernizarea bazei 

materiale în conformitate cu 

exigențele informaționale, 

20.05.30 18.000  
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tehnologice, de igienă și securitate 

ale tuturor participanților la 

educație; 

Dotarea spațiilor de învățământ  

3(4) Dezvoltarea și modernizarea bazei 

materiale în conformitate cu 

exigențele informaționale, 

tehnologice, de igienă și securitate 

ale tuturor participanților la 

educație; Amenajarea spatiului 

exterior scolii si reparatii gard 

20.01.30 60.000  

3(1) Asigurarea calității serviciilor 

educaționale, dezvoltarea unui 

învățământ incluziv, inovativ, 

competitiv, care să răspundă 

nevoilor de formare ale elevilor  

Fond carte și materiale 

documentare 

20.11 3.000  

3(4) Dezvoltarea și modernizarea bazei 

materiale în conformitate cu 

exigențele informaționale, 

tehnologice, de igienă și securitate 

ale tuturor participanților la 

educație; Amenajarea spatiului 

exterior scolii si reparatii gard, 

asigurarea securității 

20.05.30 18.000  

4(3) Optimizarea ofertei educaţionale 

şcolare şi extraşcolare centrată pe 

nevoile şi interesele educabililor şi 

comunităţii, promovarea unor 

programe educaţionale specific 

pentru asigurarea dimensiunii 

europene în şcoală. 

Îmbunătățirea sistemului 

informațional 

20.01.08 7.000  

         TOTAL  115.500  
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 IV. PLAN OPERAȚIONAL 

 

 
I. ASIGURAREA ȘI PROMOVAREA CALITĂȚII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE, DEZVOLTAREA UNUI INVAȚAMÂNT 

INCLUZIV, INOVATIV, COMPETITIV, CARE SA RĂSPUNDA NEVOILOR DE FORMARE ALE TUTUROR 

COPIILOR /ELEVILOR 

OBIECTIVE MASURI SI ACTIUNI RESPONSABILI 
TERMEN DE 

REALIZARE 
PARTENERI 

SURSA DE 

FINANȚARE 

INDICATORI DE 

REALIZARE 

1. Monitorizarea 

procesului de predare 

învăţare din 

perspectiva noului 

curriculum în vederea 

alfabetizării științifice, 

a dezvoltării gândirii 

critice şi a centrării 

activităţilor pe elevi şi 

nevoile lor 

educaţionale 

Efectuarea de asistențe la 

ore care să urmărească 

modul în care cadrele 

didactice aplică 

curriculumul național în 

conformitate cu planurile 

cadru și programele 

școlare în vigoare  

Director, 

responsabili 

comisii metodice  

Coordonator 
structură 

Permanent I.S. J. Iasi Buget de stat 
și buget local 

Parcurgerea integrală a 
materiei la toate 
disciplinele 
de studiu. Creşterea 
gradului de implicare a 
elevilor în activităţile de 
învăţare 
 

Adaptarea / diversificarea 
ofertei curriculare la 
decizia şcolii, în 
concordanţă cu interesele 
şi nevoile de educaţie ale 
elevilor, cu resursele de 
care dispun şcolile şi cu 
tendinţele actuale din 
societate 

Director, 

comisia 

pentru 

curriculum 

Semestrul I Comunitatea 
locală, părinți 

Buget de stat 
și buget local 

Calitatea programelor 
şcolare pentru C.D.Ş. 
(diversitate, atractivitate) 
Aplicarea unor chestionare 
de impact pentru elevi și 
părinți 

Eficientizarea procesului 
instructiv-educativ, 
urmare a evaluărilor 
realizate prin asistente la 
ore inspecţii 
curente/speciale/de 
specialitate 

Director, 

responsabili 

comisii metodice 

Coordonatori 

structuri 

Permanent I.S.J. Iasi Buget de stat 
și buget local 

Diminuarea cu 10% a 
elevilor care înregistrează 
eşec şcolar; Creşterea 
procentului de 
promovabilitate la 
examenele naţionale  
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2. Asigurarea calității 

procesului didactic 

(predare – învăţare - 

evaluare) din 

perspectiva educaţiei pe 

tot parcursul vieţii şi 

prin raportarea la 

politicile educaţionale 

şi europene 

Asigurarea permanentă a 
unei comunicări eficiente 

între profesori – elevi şi 

părinţi, urmărindu-se 

motivarea elevilor pentru 

propria dezvoltare şi 

progres şcolar 

Director, cadre 

didactice  

Coordonatori 

structuri 

Permanent O.N.G.-uri, 
părinţi, 

D.G.A.S.P.C., 

cabinete de 

consiliere 

Buget de stat 

și buget local 

 

 

 

 

Existenţa contractelor de 
parteneriat şcoală – 

familie; 

 Numărul 

parteneriatelor  de 

colaborare; 

Numărul ședințelor cu 

părinții; 

Participarea cadrelor 

didactice la  cursuri de 

formare pe tema evaluării 

din perspectiva 

competenţelor - cheie 

Director, 

responsabil cu 

formarea continuă 

Conform 

graficului 

I.S.J. Iași, 

C.C.D. Iasi, alți 

furnizori de 

formare  

Buget de stat 

și buget local 

 

 

 

Numărul cursurilor şi a 

cadrelor didactice formate; 

Administrarea unor 

chestionare de impact. 

Cunoaşterea şi aplicarea 
prevederilor 

metodologiilor şi 

calendarelor de desfăşurare 

a examenelor naţionale 

Director  Conform 

graficului M.E.N. 

Parinti  Buget de stat 

și buget local 

Modalitati de informare  

Organizarea simulărilor 
pentru examenele 

naţionale 

Director, 

responsabilul cu 

orientarea scolara 

si profesionala 

Semestrial, 
conform 

graficelor 

I.S.J.Iași Buget de stat 

și buget local 

Rezultatele obținute de 

elevi la simulări 

Progresul înregistrat de 

elevi 

Desfășurarea examenelor 
naționale conform 
metodologiilor M.E.N, în 
cele mai bune condiții 

Director Conform 

graficului M.E.N. 

I.S.J.Iași, 
I.P.J., 
Jandarmeria,  

E-ON, 

Serviciul 

de Ambulanță 

Buget de stat 

și buget local 

 

 

Creșterea  procentului de 
promovabilitate la 

examenele naţionale  peste 

80% 

Monitorizarea rezultatelor 
și consilierea cadrelor 
didactice în vederea 
îmbunătățirii rezultatelor la 
evaluarea națională 

Director  Permanent  I.S.J.Iași Fonduri 

proprii 

Existența planurilor 
remediale în toate unitățile 
de învățământ 
monitorizate.Implementarea 
unor măsuri eficiente 
pentru creșterea procentului 
de promovabilitate la 
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examenele naționale 

 Monitorizarea inserţiei 
absolvenţilor claselor a IV- 
a şi a VIII-a întro formă de 
învăţământ gimnazial/ 
liceal/profesional 

Director, profesori 

diriginți 

Iulie - august 

2020 

I.S.J. Iași Buget de stat 

și buget local 

Diminuarea numărului de 
absolvenţi ai claselor a V-a 
şi a VIII- a care nu continuă 
studiile 

4. Îmbunătăţirea 

calităţii 

managementului 

şcolar 

Perfecționarea    
directorului, 
a secretarului și 
administratorului financiar 
în vederea elaborării 
Proiectului de dezvoltare 
instituţională şi a 
proiectului de buget la 
nivelul unităţii de 
învăţământ 

Director Periodic  I.S.J. Iași Buget de stat 
și buget local 

Practicarea unui 
management 
implicativ la nivelul 
fiecărei unităţi de 
învăţământ; Încadrarea în 
bugetul de venituri şi 
cheltuieli; Respectarea 
legislaţiei în vigoare 

Crearea şi menţinerea unui 
ethos şcolar optim pentru 
asigurarea unui învăţământ 
de calitate 

Director Permanent  Consiliul Local, 

sindicat  

Buget de stat 

și buget local 

 

Diminuarea/ eliminarea 
stărilor tensionate din 
școală  

5.Monitorizarea 

implementării noilor 

programe şcolare la 

toate nivelurile şi 

disciplinele de 

învăţământ, precum şi 

a noilor manuale 

Asigurarea condiţiilor 
pentru implementarea 
noului curriculum specific 
învățământului preşcolar, 
gimnazial 

Director, cadre 

didactice 

Conform grafic 

M.E.N. 

I.S.J. Iași Buget de stat 

și buget local 

Parcurgerea integrală a 
programelor 
Existența manualelor 
pentru toți elevii 

6.Adaptarea ofertei 

educaţionale la 

specificul unităţilor de 

învăţământ şi la 

Stabilirea CDȘ cu 
parcurgerea etapelor 
specifice 

Director, comisia 

de curriculum 

Conform 

calendarului 

MEN 

Elevi, părinți, 

comunitatea 

locală 

 

Buget de stat 

și buget local 

 

Existența programelor CDȘ 
conform programelor în 
vigoare 
Dosarul comisiei pentru 
curriculum 
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nevoile educaţionale 

ale elevilor/copiilor/ 

comunităţii locale, 

prin promovarea 

Curriculum-ului la 

decizia şcolii/ în 

dezvoltare locală  

Participarea elevilor la 
Târgul ofertelor 
educaționale 

Profesori diriginți Mai 2020 ISJ Școli 

prezente la 

Târgul ofertelor 

educaționale 

Buget de stat 

și buget local 

Număr de elevi participanți 

9.Crearea unei culturi 

digitale în procesul de 

predare- învățare- 

evaluare, a leader-

shipului și 

managementului 

școlii prin 

implementarea de 

sisteme informatice 

suport 

Formarea responsabililor 
de comisii în utilizarea 
sistemelor informatice în 
activitatea managerială 

Director, 

responsabilul cu 

formarea continuă 

Permanent  CCD, alți 

furnizori de 

formare 

 

Buget de stat 

și buget local 

 

Număr de persoane formate 

10.Utilizarea 

platformelor în 

vederea facilitării 

schimburilor de 

informații și bune 

practici 

Completarea portofoliului 
electronic al cadrului 
didactic debutant 

Comisia de 

inserție a 

debutanților 

Permanent ISJ, CCD Buget de stat 

și buget local 

Număr de documente 
încărcate 
Număr de accesări ale 
platformei 

Valorificarea platormei din 
cadrul proiectului 
„Împreună pentru copii!” 

Director, cadre 

didactice 

implicate în 

proiect 

Permanent  Fundația Holt Buget de stat 

și buget local 

Număr de accesări ale 
platformei 

 

 

2. ADAPTAREA RESURSELOR UMANE LA COMPETENŢELE UNEI SOCIETĂŢI INFORMAŢIONALE, FORMAREA 

PROFESIONALĂ CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC ŞI NEDIDACTIC ŞI STIMULAREA DEZVOLTĂRII PERSONALE 

PRIN ACCES LA RESURSELE DE INSTRUIRE PE TOT PARCURSUL VIEŢII; 

OBIECTIVE MASURI SI ACTIUNI RESPONSABILI TERMEN DE 

REALIZARE 

PARTENERI SURSA DE 

FINANȚARE 

INDICATORI DE 

REALIZARE 
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1. Evaluarea şi 
consilierea cadrelor 

didactice prin 

inspecţiile curente şi 

speciale 

Realizarea de inspecţii la 

clasă pentru 

monitorizarea/evaluarea 

utilizării unor strategii 

didactice bazate pe metode 

moderne şi alternarea 

formelor de activitate, a 

gradului de adecvare al 

strategiei didactice la 

particularităţile claselor de 

elevi şi realizarea unor 

conexiuni inter- şi 

transdisciplinare  

Director, 

responsabilul cu 

formarea continuă 

Conform 

graficului de 

control al 

directorului 

I.S.J. Iași. 

C.C.D. Iași 

Buget de stat și 

buget local 

Număr de ore de asistențe 

Consilierea cadrelor didactice 
pentru inscrierea la gradele 
didactice 

Director, 

responsabilul cu 

formarea continuă 

Permanent  I.S.J. Iași. 

C.C.D. Iași 

Buget de stat și 

buget local 

Număr de cadre didactice 
înscrise la gradele 

didactice 

Participarea cadrelor 

didactice debutante la 

sesiuni de formare 

Director, 

responsabilul cu 

formarea continuă 

septembrie-

octombrie 2019 

I.S.J. Iași. 

C.C.D. Iași 

Buget de stat și 

buget local 

Numărul de cadre 
didactice 
debutante formate 

2.Evaluarea periodică 
a programelor de 

formare a personalului 

didactic din 

perspectiva eficienţei 

lor 

Aplicarea unor chestionare 
de satisfacţie privind 
calitatea programelor de 
formare 

Director, 

responsabil cu 

formarea continua 

Permanent I.S.J. Iași. 

C.C.D. Iași 

Buget de stat și 

buget local 

 

Procentaj satisfacţie; 
Număr de repondenţi 

  Realizarea unei baze de 
date cuprinzând cadrele 
didactice participante la 
cursuri de formare 

Director, 

responsabil cu 

formarea continua 

Permanent  Buget de stat și 

buget local 

Baza de date pentru fiecare 
disciplină 

.3. Participarea 
cadrelor didactice la 
proiecte de dezvoltare 

comunitară sau de 
cercetare ştiinţifică şi 
metodică 

 

Popularizarea și susţinerea 
activităţilor metodico-
ştiinţifice de anvergură 

Director, 

responsabil cu 

formarea continuă 

Permanent I.S.J. Iași. 

C.C.D. Iași 

Buget de stat și 

buget local 

 

 

Integrarea problematicii 

educației parentale în 

activitatea comisiilor 

metodice din școală  

Director, 

responabil 

Comitetul 

reprezentativ 

Permanent  I.S.J. Iași. 

C.C.D. Iași 
Holt 

Buget de stat și 

buget local 

 

 

Număr activități 

programate  
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3. OPTIMIZAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE CENTRATĂ PE NEVOILE ŞI INTERESELE 

EDUCABILILOR ŞI COMUNITĂŢII, PROMOVAREA UNOR PROGRAME EDUCAŢIONALE SPECIFIC PENTRU ASIGURAREA 

DIMENSIUNII EUROPENE ÎN ŞCOALĂ. 

OBIECTIVE MASURI SI ACTIUNI RESPONSABILI TERMEN DE 

REALIZARE 

PARTENERI SURSA DE 

FINANȚARE 

INDICATORI DE 

REALIZARE 

1.Armonizarea 

intereselor legate de 

dezvoltarea personală 

a individului cu cele 

ale comunităţii 

imediate, locale şi 

regionale şi cu 

solicitările societăţii 

actuale 

Derularea unor acţiuni 
în vederea conştientizării 

cauzelor şi a identificării 

mijloacelor de prevenire 

a fenomenelor de 

violenţă şi consumului de 

substanţe cu efect 

psihoactiv 

Director,  diriginţi 

coordonatorul ai 

comisiei de 

prevenire şi 

reducere a violenţei 

în şcoală 

Permanent  Consiliul Local 

Poliția de 

proximitate  

Buget de stat și 

buget local 

Prevenirea fenomenelor de 

violență 

Dezvoltarea unori 

programe educațional 

specific în vederea 

prevenirii/diminuării 

situațiilor de violență în 

școală 

Director, cadre 

didactice 

Permanent Medic de 

familie 

Poliția Balș 

Buget de stat și 

buget local 

 

Număr de activități 

desfășurate 

Scăderea cu 20% a 

numărului de cazuri de 

violență la nivelul școlii 

2. Crearea unor 
oportunităţi pentru 

educaţia complexă, 

permanentă, în spiritul 

competenţelor cheie, 

al dezvoltării 

civismului, 

voluntariatului, 

muticulturalismului, 

într-o societate 

complexă, dinamică 

 Participarea elevilor în 

proiecte, caritabile, de 

ecologie,  voluntariat, 

dezvoltare artistică, 

muzicală și plastică 

Director, consilier 

educativ, cadre 

didactice 

Permanent Alte unități 

școlare 

Buget de stat și 

buget local 

Fonduri proprii 

Numărul participanților și 

proiecte implementate la 

nivelul școlii 

 Organizarea unor 

spectacole / concerte 

educative legate de 

momente semnificative din 

viaţa comunităţii (Colinde 

de Crăciun, 1 Decembrie, 

15 Ianuarie, 24 Ianuarie, 1 

Director, consilier 

educativ, 

coordonatori 

structuri, cadre 

didactice 

Conform 

graficului 

activităților 

educative  

Consiliul Local, 

reprezentanții 

autorităților 

locale, părinți 

Buget de stat și 

buget local 

Fonduri proprii 

 

 

 

Promovarea elevilor şi 
profesorilor în comunitate 



40 

 

Martie) 

3..Crearea de 
oportunităţi pentru 

dezvoltarea rolului 
educativ al părinţilor 

Participarea părinților în 

cadrul  unor lectorate cu 

părinții care să vizeze rolul 

educativ al acestora 

Director, 

responsabil CRP, 

cadre didactice  

Permanent  Consiliul Local  Buget de stat și 

buget local 

Fonduri proprii 

Număr de părinţi 
participanţi Administrarea 
unor chestionare de feed-
back 

Participarea părinților la 

cursurile de educație 

parentală din cadrul 

proiectului „Împreună 

pentru copii!” 

Director Septembrie 

2019- aprilie 

2020 

ISJ Iași 

Fundația Holt 

Iași 

Buget de stat și 

buget local 

Fonduri proprii 

 

Număr de activități 
organizate 

 

 

4. DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA BAZEI MATERIALE ÎN CONFORMITATE CU EXIGENȚELE INFORMAȚIONALE, 

TEHNOLOGICE, DE IGIENĂ ȘI SECURITATE ALE TUTUROR PARTICIPANȚILOR LA EDUCAȚIE 

OBIECTIVE MASURI SI ACTIUNI RESPONSABILI TERMEN DE 

REALIZARE 

PARTENERI SURSA DE 

FINANȚARE 

INDICATORI DE 

REALIZARE 

1.Asigurarea unor 

condiţii optime pentru 

desfăşurarea activităţii 

în şcoala; 

Întreţinerea şi igienizarea 

spaţiilor destinate 

procesului instructiv-

educativ 

Director, 

coordonator 

structură 

Permanent Consiliul Local  Buget local 

 

Calitatea lucrărilor 

Informatizarea bibliotecii 

și actualizarea fondului de 

carte 

Director, 

coordonator 

structură 

Permanent Consiliul Local Buget de stat și 

buget local 

Fonduri proprii 

Condiții optime pentru 

procesul 

instructiv=educativ 

Achiziţionarea de material 

didactic pentru 

învăţământul preşcolar si 

pentru clasa pregatitoare; 

Director, 

cadre didactice  

Conform planuli 

de achiziții 

publice 

Consiliul Local Buget de stat și 

buget local 

Fonduri proprii 

Procurarea materialelor 

necesare 

Construcția unui corp de 

școala în satul Balș prin 

PNDL 

Director, 

consiliul de 

administrație 

2020 Consiliul Local 

Balș 

Buget de stat și 

buget local 

Condiții optime pentru un 

act educativ de calitate 
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Dotarea laboratoarelor de 

informatică, biologie, 

chimie 

Director, 

consiliul de 

administrație 

2020 Consiliul Local 

Balș 

Buget de stat și 

buget local 

Procurarea logisticii și a 

materialelor necesare 

3. Asigurarea 

funcționalității bazei 

sportive  

Amenajarea terenurilor de 

sport  

Director, 

consiliul de 

administrație 

2020 Consiliul Local 

Balș 

Buget de stat și 

buget local 

Calitatea terenurilor de 

sport 

4. Asigurarea 

accesului elevilor la 

tehnologia modernă 

Conectarea la internet a 

rețelelor de calculatoare 

Director, 

consiliul de 

administrație 

2020 Consiliul Local 

Balș 

Buget local Ridicarea standardelor de 

performanţă şcolară 

 

 

PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII ÎN COMUNITATE. 

OBIECTIVE MASURI SI ACTIUNI RESPONSABILI TERMEN DE 

REALIZARE 

PARTENERI SURSA DE 

FINANȚARE 

INDICATORI DE 

REALIZARE 

1.Implicarea şcolii în 

parteneriate şi proiecte 

educaţionale la nivel 

judeţean, naţional şi 

internaţional 

 

Editarea unor materiale 

prin care să fie 

popularizată imaginea 

şcolii; 

 

Director, cadre 

didactice  

Permanent  Consiliul Local 

Balș 

Fonduri proprii Calitatea şi utilitatea 

materialelor.  

 

Popularizarea prin 

intermediul mass-media a 

proiectelor  desfăşurate în 

şcoală şi în afara acesteia; 

 

Director, cadre 

didactice 

Permanent Consiliul Local 

Balș 

Buget local Perceperea ca model de 

bună practică în 

comunitate  

 

2.Îmbunătăţirea 

comunicării interne şi 

externe  

 

Amenajarea unui avizier 

destinat elevilor şi 

părinţilor în vederea 

informării prompte a 

acestora 

Director, cadre 

didactice 

Permanent Consiliul Local 

Balș 

Fonduri proprii Transmiterea ofertei 
educaționale a școlii în 
comunitate  
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3. Derularea 

proiectelor 

educaționale cu 

părinții în vederea 

trensformării școlii 

într-un liant între 

familie ți comunitate 

Implicarea mai activă a 

părinţilor în rezolvarea 

problemelor şcolii şi în 

realizarea activităţilor. 

 

Director, cadre 

didactice 

Permanent Consiliul Local 

Balș 

Fonduri proprii Intîlniri cu partenerii 
conform planificării; 
Activități comune elevi-
părinți 
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V. Monitorizarea şi evaluarea proiectului 

 

Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate 

didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi.  

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii, Consiliul de Administraţie, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Iaşi prin pârghii specifice vor constata periodic măsura în care se realizează ţintele 

strategice şi vor interveni pentru reglarea demersurilor.  

Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni în stabilirea priorităţilor la un 

moment dat. Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza 

managerială şi vor fi aduse în discuţia Consiliului Profesoral.         

Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne 

adresăm şi la care ne raportăm: elevii, părinţii, cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea locală şi 

partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii. Se va urmări atingerea 

obiectivelor propuse. Efectele de lungă durtă vor fi măsurate după terminarea proiectului. Vor fi 

identificate schimbările pe care proiectul le-a produs în școală.  

 

Echipa de elaborare PDI 2019 – 2024: 

Prof. Cristina Perju – Director 

Prof. Diaconescu Anamaria – Responsabil CEAC 

Prof. Ciobanu Anișoara – Membru CA 

Prof. Slabu Ana Maria – Membru CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


