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I. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN  

I.1. Prezentarea generalǎ a localitǎţii în care se aflǎ şcoala 

          Comuna Strunga a intrat în componenţa judeţului Iaşi în 1 968.  

          Comuna Strunga este situată în partea de sud-vest a judeţului, la 55 km distanţă de 

municipiul Iaşi, la 28 km sud-est de Paşcani şi 30 km faţă de Roman, cea mai apropiată staţie de 

căi ferate fiind plasată la 8 km spre nord, în oraşul Târgu Frumos. 

          În componenţa comunei intră 8 sate: Strunga, Brătuleşti, Criveşti, Cucova, Fărcăşeni, 

Fedeleşeni, Gura Văii și Hăbăşeşti. 

          Satul Strunga este atestat documentar în anul 1411, însă vestigii ale culturii Cucuteni au 

fost descoperite pe dealul Holm din satul Hăbăşeşti, dar şi alte aşezări din perioada precreştină la 

Fedeleşeni şi Criveşti. 

          Strunga a fost staţiune balneoclimaterică cu izvoare minerale sulfuroase, bicarbonatate, 

magneziene, calcice şi sodice, recomandate în afecţiuni ale aparatului locomotor, sistemului 

nervos periferic şi ginecologice (în cură externă) şi în afecţiuni digestive (în cură internă). 

Potențial 

Resurse naturale: 

 un parc natural, 3 heleşteie 

 14 izvoare cu apă minerală şi sulfuroasă 

 2 hanuri pescăreşti 

 3 tabere cu case de vară (22) 

 2 tabere pentru copii cu 80 locuri 

 potenţial istoric şi cultural deosebit 

 terenuri de sport 

Direcții de dezvoltare: 

 valorificarea potenţialului turistic 

 o mai bună utilizare a resurselor naturale 

 odihnă şi tratament 

 loc de antrenament pentru sportivi 
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 valorificarea produselor agricole 

Clima 

Zona se caracterizează prin ierni reci şi veri calde, cu vânturi neregulate, mai ales din direcţia 

nord-vest şi nord iarna, şi sud, sud-est primăvara, precum şi prin ploi bogate la începutul verii. 

Temperatura medie anuală a aerului are valori cuprinse între 8,3 °C - 9 °C. Suma medie a 

precipitaţiilor este de 502,3 mm, la Târgu Frumos şi 529 mm la Roman. Datorită existenţei 

diverselor forme de relief, în comună se disting şi microclimate locale. Pe trenurile joase se 

întâlneşte un microclimat umed, cu o frecvenţă mare a brumelor târzii şi a celor timpurii de 

toamnă. Aici se află şi suprafeţe restrânse cu exces de umiditate. Pe versanţii cu expoziţie 

nordică se întâlneşte un microclimat mai rece şi cu precipitaţii mai bogate. Platourile înalte au o 

temperatură medie anuală mai scăzută şi sunt afectate de vânturi puternice. 

Condiții hidrografice 

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei Strunga aparţine bazinului superior al 

Bahluieţului (partea de nord-est) şi bazinul mijlociu al Siretului (partea de sud-est). 

Apele curgătoare 

Alimentarea acestora se face atât din apa provenită din scurgerea de pe suprafaţa teritoriului în 

timpul ploilor şi topirii zăpezilor, cât şi din pânzele freatice, când acestea ajung la suprafaţă sub 

formă de izvoare. Dintre apele de suprafaţă, râul Rediu (ca majoritatea apelor curgătoare din 

zonă) se caracterizează printr-o mare instabilitate a regimului nivelelor şi debitelor. Maximul de 

scurgere este la topirea zăpezilor şi în timpul ploilor torențiale, în timp ce în perioadele secetoase 

ale anului, scurgerea se reduce foarte mult, uneori până la secarea definitivă în anii secetoşi. 

Apele freatice 

Pe cuprinsul teritoriului Strunga, datorită condiţiilor de relief, climă, geologie, vegetație şi soluri, 

adâncimea, debitul şi chimismul apelor subterane suferă variaţii importante. În zonele mai înalte 

ale culmilor şi platourilor adâncimea apelor freatice este de 6 - 10 m, putând depăşi pe alocuri 

valoarea de 10 m, ca urmare a alcătuirii geologice permeabile predominante. Aceste ape au debit 

însemnat, o mineralogie slabă şi o potabilitate ridicată. În zona treimii inferioare a versanţilor, 



 6

adâncimea apei freatice este în jur de 4 - 6 m, putând depăşi pe alocuri 6 m. Ieşirea sub formă de 

izvoare se poate semnala la baza unor versanţi unde formează lacovişti. Au debit relativ bogat şi 

mineralizare diferită. 

Gospodărirea apelor 

Conform evidenţei cadastrale, în comună există 38 ha luciu de apă. Pe teritoriul comunei se află 

iazurile Stîrcea 1, Stîrcea 2 și Stîrcea 3 aflate în proprietatea consiliului Comunal Local. 

Relieful 

Teritoriul comunei Strunga este situat în zona de contact dintre 3 mari unităţi naturale: Câmpia 

Moldovei, Podişul Sucevei (şeaua Ruginoasa - Strunga) și Podişul Central Moldovenesc, ceea ce 

are ca rezultat complexitatea factorilor naturali şi o multitudine de întrepătrunderi ai acestora. 

Flora 

Comuna Strunga are un perimetru funciar silvic de 720 ha reprezentînd 10,13% din terenurile 

neagricole. Prin aplicarea Legii Fondului Funciar au trecut în posesia a 248 persoane 146 ha de 

pădure. Pădurea este administrată de Ocolul Silvic Podu Iloaiei. 

Cultura 

Atestarea documentară a satelor aflate pe teritoriul comunei Strunga semnează pe certificatul de 

naştere a acestora din perioada începutului de secol XIII, satul Gura Văii fiind cea mai tânără 

aşezare, înfiinţată în anul 1921. 

Aşezări dacice 

 Aşezarea neolitică aparţinînd culturii Cucuteni la Hăbăşeşti, pe dealul Holm 

 Aşezarea din secolele I-II d.Hr. la circa 800 m nord-est de satul Fedeleşeni 

 Aşezarea din epoca neolitică - cultura Criş şi cultura Cucuteni - din prima epocă a 

fierului, din a doua epocă a fierului şi din secolul IV d. Hr., la marginea de nord a satului 

pe platoul din dreptul Bisericii şi Curţilor Buhuşoaiei, în satul Criveşti. 

Biserici 
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 Biserica Sf. Gheorghe construită în 1762 cu reparaţii în 1821 în satul Hăbăşeşti 

 Biserica de lemn din Fedeleşeni - monument istoric datând din 1747; se află în cimitirul 

satului 

 Lăcaşuri de cult: bisericile ortodoxe Strunga, Hăbăşeşti, Brătuleşti, Criveşti şi Cucova;, 

biserica romano-catolică din satul Fărcăşeni şi casa de adunare a cultului adventist din 

satul Strunga. 

Personalități 

 Nicolae M. Manolescu (n. 1936), medic veterinar, membru corespondent al Academiei 

Române. 

I.2. Caracteristicile socio-economice ale zonei în care se aflǎ şcoala 

          Comuna Strunga se află într-o zonă în care predominantă este agricultura, împărţită în 

sectorul asociativ şi cel individual. Mica industrie este prezentă prin activitatea câtorva mori, 

profilate pe măcinişul porumbului şi o secţie de prelucrare a laptelui de vacă din cadrul fermei 

zootehnice a SC Agrocom SA Strunga. Comerţul se desfăşoară prin intermediul magazinelor 

private cu profil de desfacere a produselor de larg consum. 

          Comuna Strunga se află în triunghiul format de localităţile Iaşi-Roman-Paşcani, fapt ce 

favorizează, într-o oarecare măsură, participarea persoanelor adulte, în special a bărbaţilor, la 

practicarea unor meserii în cadrul unor societăţi şi agenţi economici din municipiile Iaşi, Roman, 

Paşcani şi oraşul Târgu Frumos. 

          În ultimii ani un număr de locuitori lucrează în străinătate, fapt ce generează o bunăstare 

materială, concretizată în locuinţe noi, moderne, autoturisme. 

          Situaţia economică precară a unor familii se răsfrânge negativ asupra copiilor acestora prin 

neasigurarea celor necesare în procesul instructiv, prin existenţa unor concepţii neadecvate faţă 

de şcoală, faţă de formarea propriilor vlăstare. 

1.3 Analiza PEST 

 

 Politic 

Modul de dezvoltare a lumii contemporane este legat, în mare mǎsurǎ de modul, în care 

educaţia poate sǎ satisfacǎ cerinţele acestei dezvoltǎri. 

Rǎspunsurile educaţiei se situeazǎ pe trei mari planuri: 
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- lǎrgirea ariei şi conţinutului educaţiei; 

- inovaţiile în conceperea şi efectuarea proceselor educative; 

- sprijinirea copiilor dezavantajaţi. 

a) Legislaţia muncii:  

 - permite angajarea de către şcoalǎ a personalului calificat şi a specialiştilor pentru 

compartimentele deficitare ;  

 - nu permite eliberarea din funcţie a cadrelor didactice cu performanţe scăzute; 

b) Activitatea partidelor politice 

- toate partidele politice promovează măsuri si politici educaţionale menite să continue 

dezvoltarea şi modernizarea sistemului ;  

- lipsa de continuitate a mǎsurilor de reformă datorată alternanţei partidelor la guvernare;  

-  stimularea creşterii natalităţii prin facilităţile acordate mamelor pentru creşterea copiilor.  

d) Activitatea de lobby  

-  părinţii reprezintă un factor important în prezentarea realizărilor şcolii şi a performanţelor 

instructiv-educative  

-  cadrele didactice colaborează, prezentând principalele realizări din activitatea instructiv-

educativă şi performanţele obţinute de elevi.  

- Biserica poate contribui la cresterea interesului pentru scoala prin organizarea de actiuni 

comune. 

- Consiliul Local se poate implica prin parteneriate in actiuni de reducere a abandonului scolar si 

prin sprijinirea familiilor cu probleme socio-economice. 

 

 Economic 

a) Activitatea economică  

-  reducerea activităţii economice influenţează bugetele familiilor cu copii;  

b) Politica monetară şi valutară  

-  fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valorile de referinţă afecteză contractele de achiziţii 

pe termen mediu şi lung;  

c) Politica bugetară  

-  la nivel local politica bugetară este favorabilă şcolii, asigurându-se resursele financiare 

necesare  pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţii decente. 

d) Venitul disponibil al familiei 
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- scăderea veniturilor familiei generează demotivarea elevilor. 

- cresterea veniturilor familiilor cu apartinatori care muncesc in strainatate corelat cu reducerea 

influientei parentale prin externalizarea educatiei copiilor spre bunici, rude , vecini , duce la 

paradoxul dintre cresterea venitului si degradarea calitatii educatiei copiilor. 

  

 Social  

a) Atitudinea faţă de muncă:  

- atitudine pozitivă faţă de muncă a majorităţii elevilor si părinţilor.  

b) Rata natalităţii:  

- scăderea anuală a numărului de copii din circumscripţia şcolara creează probleme de încadrare 

cu personalul didactic.  

c) Nivelul educaţional  

- majoritatea elevilor provin din familii cu pregatire scăzută şi medie.  

d) Probleme etnice  

-  în comunitate sunt numai români.  

e)Atitudinea faţă de religie  

- coexistenţa paşnică între indivizi apaţinând diferitelor religii(ortodoxă, catolică, adventistă).  

 

 Tehnologic 

Comuna este strǎbǎtută de Drumul Naţional 28, încadrându-se astfel în reţeaua de circulaţie 

majorǎ şi de transport a judeţului. 

Căile de acces interioare sunt pietruite. Şase sate, din opt, sunt racordate la reţeaua de apă 

Timişeşti, satul Strunga beneficiază şi de canalizare.  

 Comuna are reţea de telefonie digitalǎ.  

 Mulţi locuitori au PC-uri, având acces la Internet. 

       Şcolile Strunga, Brătuleşti şi Fărcăşeni au cabinete de informaticǎ legate la Internet şi pe 

care se află instalatǎ platforma programului SIVECO  Ael. 

       Şcolile Strunga şi Fărcăşeni sunt dotate cu sistem de supraveghere video . 
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II.DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

II.1.Informaţii generale privind unitatea 

        Şcoala Gimnazială Strunga este unitate cu personalitate juridică, cuprinzând următoarele 

structuri: 

- Şcoala Gimnazială Strunga 

- Şcoala Gimnazială Fărcăşeni 

- Şcoala cu clasele I-IV Brătuleşti 

- Grădiniţa cu program normal Fedeleşeni 

- Grădiniţa cu program normal Criveşti. 

         La Şcoala Strunga elevii provin din mai multe sate: 

- ciclul primar: Strunga, Hăbăşeşti, Gura-Văii, Criveşti; 

- ciclul gimnazial: Strunga, Hăbăşeşti, Gura-Văii, Criveşti, Brătuleşti, Fedeleşeni. 

Elevii sunt transportaţi la şi de la şcoală cu microbuzul şcolar din dotare. 

         La Şcoala Fărcăşeni elevii provin din satele Fărcăşeni şi Cucova. Copiii din Cucova 

parcurg distanţa până la şcoală, un kilometru, pe jos. 

         Şcoala Strunga funcţionează în două corpuri de clădire cu regim de înălţime-parter. 

         Şcoala Fărcăşeni funcţionează în trei corpuri de clădire, unul cu două nivele, două cu un 

nivel. 

         Celelalte structuri funcţionează în câte un corp de clădire cu un nivel. 

         Şcoala Gimnazială Strunga funcţionează în reţeaua şcolilor de stat din judeţul Iaşi. 

II.2. Dinamica structurii şcolii 

 

 

Anul 

şcolar 

 

Total 

 

Preprimar 

 

Primar 

 

Gimnazial 

Clase Efectiv Grupe Efectiv Clase Efectiv Clase Efectiv 

2018-2019 24 392 5 80 10 172 9 140 

 

 

II.3.Resurse umane (2018/2019) 

a. Informaţii privind personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 



 11

Şcoala dispune de personal didactic calificat. 

- total norme didactice: 32,29 

- numǎr cadre didactice: 34, din care 23 femei şi 11 bărbaţi    

Calitatea personalului didactic: 

 

Poziţia pe 

post 

Titlul de 

doctor 

Gradul 

didactic I 

Gradul 

didactic II 

Gradul 

definitiv 

Debutanti Total  

Titulari 1 10 4 6 0 21 

Suplinitori 0 2 2 4 4 12 

Necalificaţi 0 0 0 0 0 0 

Asociati 0 0 0 1 0 1 

Total  1 12 6 11 4 34 

 

Distribuirea personalului didactic pe cicluri de învăţământ: 

Ciclul preprimar: 

Poziţia      

pe post 

Titlul         

de doctor 

Gradul 

didactic I 

Gradul 

didactic II 

Gradul 

definitiv 

Debutanti Total 

Titulari 0 1 1 1 0 3 

Suplinitori 0 0 0 1 1 2 

Necalificati 0 0 0 0 0 0 

Total 0 1 1 2 1 5 

 

Ciclul primar: 

Poziţia      

pe post 

Titlul         

de doctor 

Gradul 

didactic I 

Gradul 

didactic II 

Gradul 

definitiv 

Debutanti Total 

Titulari 0 5 1 2 0 8 

Suplinitori 0 0 1 1 0 2 

Necalificati 0 0 0 0 0 0 

Total 0 5 2 3 0 10 

 

 

Ciclul gimnazial: 
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Poziţia      

pe post 

Titlul         

de doctor 

Gradul 

didactic I 

Gradul 

didactic II 

Gradul 

definitiv 

Debutanti Total 

Titulari 1 4 2 3 0 10 

Suplinitori 0 2 1 3 3 9 

Necalificati 0 0 0 0 0 0 

Total 1 6 3 6 3 19 

 

-  raportul numǎr elevi / numǎr cadre didactice – 392/34 = 11,5294 elevi / 1 cadru didactic 

Personal didactic auxiliar : 2 

- total norme: 2 

Personal nedidactic : 12 

- total norme: 9,75 

In general pregǎtirea personalului didactic asigurǎ realizarea unei activitǎţi eficiente. Între 

membrii colectivului existǎ un climat de cooperare şi întrajutorare, cadrele didactice cu 

experienţǎ fiind dispuse sǎ colaboreze şi sǎ împǎrtǎşeascǎ din experienţa lor celor mai tineri. 

 Exceptându-i pe cei înscrişi la gradele didactice, un numǎr restrâns de cadre didactice 

participǎ la cursurile de formare continuǎ şi la cursurile de învǎţare a utilizǎrii calculatorului şi a 

platformei AeL. Aproape 80 % din orele de curs se realizeazǎ dupǎ metode tradiţionale de 

învǎţare, multe cadre didactice nu utilizeazǎ metode de predare centrate pe elev.  

b. Informaţii cu privire la elevi: 

 În anul şcolar 2018-2019 au fost înscrişi 392 elevi si prescolari ( 172 ciclul primar, 140     

ciclul gimnazial şi 80 preşcolari) repartizaţi în 19 de clase şi 5 grupe de grădiniţă. 

Mediul de provenienta al elevilor: 

Forma de învăţământ Nr.  

total 

elevi 

Structura efectivelor de elevi în funcţie de domiciliu 

Elevi cu domiciliul în 

localitatea unde este şcoala 

Elevi cu domiciliul în alte 

localităţi (navetişti) 

Învăţământ preşcolar 80 73 7 

Învăţământ primar 172 138 34 

Învăţământ gimnazial 140 106 34 

Total 392 317 75 

 

Structura efectivelor de elevi  în functie de religie: 
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Forma de învăţământ Nr. total elevi 

 

Religie ortodoxă 

 

Religie 

romano-

catolică 

Cult 

adventist,baptist, 

penticostal 

Învăţământ preşcolar 85 52 33 0 

Învăţământ primar 175 71 100 4 

Învăţământ gimnazial 137 44 88 5 

Total 397 167 221 9 

 

Structura efectivelor în functie de situatia familiala : 

Forma de învăţământ Nr.  

total 

elevi 

Structura efectivelor de elevi in functie de situaţia familială 

Familii 

monoparentale 

Copii în plasament  Copii aflaţi în grija 

bunicilor 

Învăţământ preşcolar 85 0 0 6 

Învăţământ primar 175 0 0 0 

Învăţământ gimnazial 137 2 0 5 

Total 397 2 0 11 

 

Beneficiari ai unor forme de sprijin material: 

Nr.crt. Forme de sprijin material Nr. elevi 

1. Burse sociale 14 

2. Programul guvernamental “ Lapte si corn” 397 

3. Programul guvernamental “ Euro 200” 3 

4. Programul guvernamental “ Rechizite scolare” 230 

 

 

 Elevi cu nevoi speciale: 

Forma de 

învăţământ 

Orfani Familii 

dezorganizate 

Foarte săraci Bolnavi Foarte dotaţi 

Învăţământ 

preşcolar 

0 0 0 0 0 

Învăţământ 4 0 2 1 0 
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primar 

Învăţământ 

gimnazial 

4 0 2 1 0 

Total 8 0 4 2 0 

 

 Indicatori de evaluare a performanţei şcolare 

Rata de promovabilitate  

Anul şcolar 2018-2019 

Nivel de 

invatamant 

Clasa  Numar elevi Promovabilita

te  

Pierderi scolare 

 Inscrisi la 

inceputul 

anului 

scolar 

Plecati 

la alte 

unitati  

 

Veniti 

de la 

alte 

unitati 

 

Ramasi la 

sfarsitul 

anului 

scolar 

 

Nr. 

elevi 

% 

Repe-

tenti  

Abandon 

scolar 

Preprimar   80 5 7 85 - - - - 

Primar  172 1 4 175 173 98,85 2 - 

Gimnazial  140 3 0 137 122 89,05 12 3 

 

Rezultate scolare  

Anul scolar 2018-2019 

a) distributia elevilor în functie de medii la sfârşitul anului şcolar 

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

Primar 9 16 18 21 62 

Gimnazial 0 23 38 27 32 

 

b) rezultate la Evaluarea natională  

Anul scolar 2018-2019 

Absolventi Elevi inscrisi la 

evaluare 

Elevi cu medii peste 5 Procent promovare 

42 24 19 79,16 
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Note 

obtinute  note sub 5 

note 

intre 5-

5,99 

note 

intre 6-

6,99 

note 

intre 7-

7,99 

note 

intre 8-

8,99 

note 

intre 9-

9,99 

note 

de 

10 

Limba 

romana 4 6 5 5 3 1 0 

Matematica 

 4 10 4 3 3 0 0 

Medie 

evalure 5 7 5 4 3 0 0 

 

c) Procentul de promovare pe cicluri   

Anul scolar Procent promovare 

ciclul primar 

Procent promovare 

ciclul gimnazial 

2018-2019 98,85 91,12 

 

d) Starea disciplinara:  

Anul 

scolar 

Total  

elevi 

Note sub 7 

la purtare 

Procent Note de 7-

9,99 la 

purtare 

Procent Note de 10 

la purtare 

Procent 

2018-2019 397 17 4,28 44 11,08 336 84,63 

  

e) Media de absenţe: 

An 

scolar 

Nr.  

elevi 

(primar) 

Nr.  

total 

absente 

(primar) 

Media 

de 

absente 

pe elev 

(primar) 

Nr. 

 elevi 

(gimna-

zial) 

Nr.  

total 

absente 

(gimna-

zial) 

Media  

absente 

pe elev 

(gimna-

zial) 

Nr.  

elevi 

(scoala) 

Nr.  

total 

absente 

(scoala) 

Media 

de 

absente 

pe elev 

(scoala) 

2018-

2019 

175 840 4,8 137 6934 50,61 312 7774 24,91 
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II.4.Resurse materiale 

          Unitatea şcolară dispune de spaţii de şcolarizare pentru elevi la standarde corespunzătoare 

unei bune desfăşurări a activităţii didactice. 

Şcoala Gimnazială Srunga - locaţia Strunga 

- Corpul B, clădire construită în anul 2012 (4 săli de clasă, 1 hol, 2 cabinete,3 grupuri sanitare). 

Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier şi materiale noi, 4 calculatoare, 2 imprimante, telefon, fax, 

sistem de supraveghere video. 

- Corpul A (4 săli de clasă, 1 laborator de informatică, 1 cancelarie, 1 CDI dotat cu tot ceea ce 

este necesar, 1 grup sanitar. Dotare: 22 calculatoare legate la internet şi pe care a fost instalatǎ 

platforma AeL, mobilier nou, dotarea cu materiale didactice este modestă. 

Curtea şcolii este amenajată corespunzător: platou şi căi de acces dalate, spaţiu de joacă. 

Anexe: 1 magazie pentru lemne,1 garaj pentru microbuzul şcolar. 

Locaţia Şcoala Gimnazială Fărcăşeni 

Corpul A (4 săli de clasă, 2 spaţii depozitat materiale, 2 holuri), Clădirea este reabilitată în 2007 

fiind dotată cu materiale şi echipamente noi. 

Corpul B este construcţie de chirpici, afectată de cutremure şi timp, propusă pentru demolare. 

Are 9 săli de clasă, din care 5 au suprafaţa necorespunzătoare actului didactic, 1 hol. Mobilierul 

este vechi. 

Corpul C are două nivele cuprinzând 6 săli de clasă, 1 laborator informatică,1 cancelarie, 1 

cabinet director, 1 spaţiu ce deserveşte cancelaria, 1 arhivă, 1 bibliotecă.  

Dotare: 15 calculatoare legate la internet şi pe care a fost instalatǎ platforma AeL, 3 calculatoare, 

1 laptop, 2 videoproiectoare,1 imprimantă, telefon, fax, materiale didactice, mobilierul în stare 

bună. 

Anexe: 1 sală multifuncţională,1 grup sanitar nou, cu toate dotările. 

Curtea este mică, raportată la numărul de elevi. 

Locaţia Şcoala primară Brătuleşti 

Un corp de clădire, ce necesită reabilitare,  constituit din 4 săli de clasă, 2 holuri, 1 cancelarie. 

Are ca anexe 1 magazie pentru lemne şi 1 grup sanitar. 

Dotare: 11 calculatoare legate la internet şi pe care a fost instalatǎ platforma AeL, telefon, 1 

imprimantă, mobilier vechi, materiale didactice. 

Curtea frumos amenajată. 

Locaţia Grădiniţa cu program normal Fedeleşeni 
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Un corp de clădire, reabilitat,  format din 1 sală de clasă, 1 cancelarie,1 hol. Are ca anexe 1 grup 

sanitar şi 1 magazie pentru lemne. 

Dotare: 1 calculator, mobilier şi materiale didactice în bună stare. 

Curtea este amenajată corespunzător. 

Locaţia Grădiniţa cu program normal Criveşti 

 Clădirea a fost demolată, fiind în derulare un proiect pentru construcţie grădiniţă. Cursurile se 

desfăşoară temporar într-o clădire a Consiliului local Strunga, care a avut destinaţia de magazin 

sătesc. Mobilierul este în stare bună, materialele didactice sunt puţine, 1 calculator. 

Curtea nu este amenajată. 

 

II.5.Curriculum 

          Analizând cu maximǎ responsabilitate interesele de cunoaştere ale elevilor, propunerile 

pǎrinţilor şi ale cadrelor didactice, Comisia pentru curriculum a elaborat şi supus dezbaterii în 

şedinţele cu pǎrinţii şi comisiile metodice un CDS atractiv care sǎ cuprindǎ atât extinderi la unele 

discipline, cât şi cursuri opţinale de sine stǎtǎtoare cu programe elaborate de cadre didactice şi 

aprobate de inspectorii de specialitate. În fiecare an şcolar s-a urmǎrit diversificarea ofertei astfel 

încât ea sǎ devinǎ atractivǎ şi sǎ rǎspundǎ cerinţelor şi nevoilor de instruire ale elevilor. 

 Pentru anul şcolar 2018-2019 oferta de CDS cuprinde opţionalele: 

- T.I.C.-clasa a VIII a 

-Literatura ca abilitate de viaţă-clasa a V a; 

-Creează-ţi mediul!-clasa a VI a. 

II.6.Relaţia cu comunitatea 

 Nevoia de racordare a educaţiei la viaţǎ, la cerinţele şi exigenţele societǎţii contemporane 

impune tot mai mult parteneriatul dintre şcoalǎ şi autoritǎţile locale, pǎrinţii elevilor, agenţi 

economici, ISJ, CCD, fundaţii, instituţii de învǎţǎmânt. 

 Parteneriatul dintre şcoalǎ şi familie s-a materializat prin relaţii bune de colaborare, prin 

acţiuni comune între cei 2 factori. Prin intermediul Comitetului de pǎrinţi şi al Consiliului 

reprezentativ al pǎrinţilor, şcoala are o bunǎ colaborare şi comunicare cu pǎrinţii, aceştia 

implicându-se în rezolvarea unor probleme legate de baza materialǎ a şcolii, şcolarizarea elevilor 

şi îmbunǎtǎţirea frecvenţei acestora.  
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 Poliţia localǎ participǎ activ la organizarea unor activitǎţi în parteneriat( derularea unor 

programe de combatere a delincvenţei juvenile) precum şi la întǎrirea stǎrii de disciplinǎ la 

nivelul şcolii. 

 Consiliul Local şi Primǎria au rǎspuns prompt nevoilor şcolii pentru plata utilitǎţilor, cât 

şi în ceea ce priveşte repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru întreţinerea şi repararea unitǎţii 

şcolare. 

 Parteneriatul cu autoritǎţile locale se bazeazǎ pe reciprocitatea intereselor şi pe sprijin, 

acesta nerezumându-se doar la aspecte financiare.  

Au fost derulate o serie de activitǎţi educative comune pe linie civicǎ, educaţie sanitarǎ, 

educaţie rutierǎ în colaborare cu Consiliul local, Primǎrie, Poliţie, Dispensarul Medical.  

II.7.Cultura organizaţională 

          Organizaţia şcolară nu are o denumire deoarece în zonă nu există ,,nume mari”. În şcoală 

nu există semne, plăci comemorative şi nici portrete. 

          Cultura organizaţională se caracterizează printr-un ansamblu de trăsături având ca valori 

dominante cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, ataşament 

faţă de profesie, entuziasm şi dorinţa de afirmare. Sunt însă şi cazuri de individualism, 

competiţie, rutină, conservatorism şi automulţumire.  

           În cadrul organizaţiei şcolare se desfăşoară două activităţi de bază aflate într-o 

permanentă interdependenţă, distingându-se în acelaşi timp prin caracteristicile fiecăreia: 

activitatea managerial-administrativă şi activitatea pedagogică-educaţională susţinute de 

reglementări normative de ordin extern, emise de instituţii în drept precum Parlamentul 

României, Guvernul României, Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratele judeţene.  

          Setul de reglementări interne reprezintă detalieri şi personalizări la nivel local a 

documentelor externe şi sunt produse ale managerilor sau a angajaţilor însărcinaţi cu emiterea 

acestora: Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral, Consiliul Elevilor, reprezentanţi care 

susţin în cadrul unităţii şcolare normele stipulate. Normele şi regulile sunt importante în 

organizarea eficientă a unei instituţii, ele coordonează, atenţionează şi reglementează 

comportamentul oamenilor în cadrul instituţiei şi chiar în afara acesteia. Regulamentul de ordine 

interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor 

din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. În 

conţinutul Regulamentului de Ordine Interioară sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, 

a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic.  
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          În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat deschis, 

caracterizat prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, de respect şi de 

sprijin reciproc.  

Conducerea şcolii colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de sugestiile acestora şi 

ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii. Toate aceste aspecte 

se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. 

II.8.Analiza SWOT 

Puncte tari ale şcolii: 

 promovarea unui management eficient care permite gestionarea reformei la nivelul 

şcolii 

 asigurarea unui climat deschis inovaţiei şi creativitǎţii 

 încadrarea cu personal didactic calificat 

 spaţii de şcolarizare dotate corespunzǎtor 

 bibliotecǎ  

 colaborare foarte bunǎ cu comunitatea localǎ şi cu alte instituţii şi organizaţii locale 

 reţele de calculatoare legate la internet şi pe care a fost instalatǎ platforma AeL  

 procent mic de elevi cu abateri disciplinare 

 stabilirea C.D.S.-ului în funcţie de cerinţele şi nevoile de instruire ale elevilor şi 

pǎrinţilor  

Puncte slabe ale şcolii: 

  spaţiul de învǎţǎmânt este limitat ( nu există sala de lectură, sală de pregătire 

suplimentară, sală de festivităţi, sală de sport, teren de sport) 

 nu sunt amenajate cabinete şcolare ( geografie, istorie, limba română, limbi străine)  

 inerţia unor cadre didactice în schimbarea atitudinii faţǎ de reformǎ 

 unele din puţinele materiale didactice din dotarea şcolii sunt uzate 

 25% din resurse nu sunt adaptate unui studiu individualizat eficient  

 slaba implicare a parinţilor în problemele şcolii (în special părinţii elevilor cu rezultate 

slabe la învăţătură) 

  slabe rezultate la Evaluarea naţională 

 slabă participare la olimpiade şi concursuri şcolare. 

Oportunitǎţi la nivel de şcoală: 

 relaţii bune de colaborare şi parteneriat cu alte şcoli, cu pǎrinţii şi comunitatea localǎ 
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 colaborarea eficientă cu instituţiile din comună  

 posibilitatea realizǎrii unor parteneriate educaţionale între şcoalǎ şi societǎţiile 

comerciale din zonǎ, între şcoalǎ şi Poliţie, Primǎrie, Direcţia judeţeanǎ pentru protecţia 

copilului 

 implicarea  şcolii în proiecte educaţionale 

 dotarea şcolii cu materiale didactice. 

Ameninţǎri la nivel de şcoală: 

 lipsa motivaţiei învǎţǎrii care poate duce la superficialitate şi dezinteres în rândul 

elevilor 

 scǎderea interesului unor cadre didactice pentru a participa la cursuri de formare 

continuǎ 

 costuri ridicate ale mijloacelor şi echipamentelor de instruire modernǎ, a cursurilor de 

perfecţionare şi a materialelor informative 

 creştera abandonului şcolar datorat posibilitǎţilor materiale reduse  

 scǎderea interesului pǎrinţilor în rezolvarea problemelor şcolii. 

III. VIZIUNEA ŞCOLII 

 Şcoala Gimnazială Strunga, va deveni un centru de cultură şi de  interes pentru elevii din 

comunitatea locală atât prin oferta curriculară cât şi prin diversificarea ofertei parteneriatelor şi 

proiectelor  pe care le va iniţia. Va fi întotdeauna locul unde toţi copiii îşi vor defini şi dezvolta 

personalitatea, pǎrinţii vor gǎsi un partener de calitate în  educaţie, iar educatorii vor oferi tuturor 

« ştiinţa de a reuşi ». 

IV. MISIUNEA ŞCOLII 

          Şcoala noastră îşi propune să realizeze o educaţie de calitate care să se bazeze pe 

asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie al tuturor copiilor printr-un parteneriat autentic cu 

familia, să asigure tuturor elevilor premisele integrării active în societate şi a adaptării flexibile la 

schimbare, formând competenţele « bunului cetǎţean european » - informat, responsabil şi 

implicat, să respecte şi sǎ valorifice pozitiv diferenţele, sǎ promoveze toleranţa şi echitatea în 

toate demersurile educative formale, informale şi nonformale, să ducă mai departe tradiţia, 

prestigiul şi performanţa şcolii, îmbogǎţind şi perfecţionând an de an imaginea acesteia.  

V. OBIECTIVE STRATEGICE: 
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 Raportul misiune/obiective strategice: 

           În urma diagnozei mediului intern şi extern (analiza SWOT şi PESTE) există următoarele 

stări de fapt:  

A) Un management cu unele disfuncţionalităţi în care:  

 resursa cea mai importantă a unui învăţământ modern performant -elevii- este puţin 

valorificată (număr mic de proiecte interne dezvoltate );  

 sistemul de comunicare dintre diferite compartimente (director /cadre didactice/ 

elevi/părinţi) nu este pe deplin funcţional;  

 diferite categorii de factori sociali (elevi, cadre didactice, cadrele didactice auxiliare 

şi nedidactice) funcţionează în mică măsură ca o comunitate, ceea ce înseamnă că 

sentimentul identificării cu colectivitatea, şi motivaţia pentru implicarea personală în 

activităţi comune, coeziunea internă sunt slabe;  

 rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice, aplicarea unor tehnologii didactice 

învechite;  

  raporturile cu comunitatea locală sunt mai mult conjuncturale, rareori funcţionale şi 

stabile; 

 sistemul de invăţământ centralizat pe niveluri ierarhice (M.E.N., Inspectorate, 

Primaria) nu ofera managerului unitaţii şcolare libertatea de a lua anumite decizii 

privind gestionarea resurselor financiare şi umane.  

B) Raportul misiune/constrângeri financiare:  

 finanţarea bugetară a şcolilor se situează sub nivelul necesar unei activităţi 

performante, depinzând de nivelul de dezvoltare a societăţii. Pentru a face faţă 

constrângerii financiare, şcoala caută în permanenţă noi surse de venit (închirieri 

spaţii, sponsorizări, donaţii, ).  

 salariile mici din sistemul de învăţământ preuniversitar determină scăderea motivaţiei 

cadrelor didactice pentru calitatea muncii prestate şi dorinţa de autoperfecţionare.  

          Pornind de la această stare de fapt, este util să formulăm ca priorităţi strategice, pentru 

perioada care urmează (2019-2023 ), următoarele ţinte (scopuri):  

Ţ1.    Urmărirea implementării reformei manageriale în toate ariile de activitate majoră 

(educativ, stiinţific, financiar, administrativ) pentru a dezvolta caracteristici instituţionale 

de calitate.  

Ţ2.    Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, a nivelului de competenţă şi  
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performanţă al elevilor.  

Ţ3.    Consolidarea şi dezvoltarea în continuare a sistemului managerial administrativ.   

Ţ4.   Optimizarea relaţiei şcoală – comunitate, prin promovarea unei politici de colaborare 

cu autorităţile administrative, organizaţii neguvernamentale în cadrul procesului de 

dezvoltare a instituţiei. 

 

 

VI. DEFINIREA OPŢIUNILOR STRATEGICE ŞI   IMPLEMENTAREA STRATEGIEI  

VI.1. CURRICULUM  

ŢINTA:  

Urmărirea implementării reformei manageriale în toate ariile de activitate majoră (educativ, 

stiinţific, financiar, administrativ) pentru a dezvolta caracteristici instituţionale de calitate.  

OBIECTIVE:  

 Sǎ se implice cadrele didactice şi elevii în proiectul şcolar;  

 Sǎ se continue procesul de perfecţionare a cadrelor didactice prin cursuri susţinute în 

afara şcolii dar şi prin intermediul unui cabinet de consiliere şi orientare realizat în 

cadrul şcolii; 

 Sǎ se eficientizeze activităţile comisiilor metodice, a comisiei pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii şi a celorlalte comisii existente în şcoală.  

RESURSE STRATEGICE/DIRECŢII DE ACŢIUNE:  

 cursuri de perfecţionare pentru cadrele didactice;  

 participarea la activitatea de realizare a unui cabinet de consiliere şi orientare în cadrul 

şcolii şi apoi la activităţile desfăşurate în cadrul acestui cabinet pentru realizarea de 

materiale didactice necesare la orele de curs ;  

 verificarea eficienţei cursurilor prin asistenţe la ore, lecţii deschise şi interasistenţe;  

 schimbul de experienţă cu cadrele didactice şi cu alte persoane din instituţiile partenere în 

proiect;  

 resurse financiare: costul cursurilor de perfecţionare; costul transportului;  

 resurse umane: cadrele didactice; elevii; partenerii.  

 resurse de timp: 4 ani.  
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 resurse materiale: teste, fişe de asistenţă la lecţie, materialul bibliografic pentru cursuri, 

calculatoare pentru comunicarea pe internet şi pentru susţinerea lecţiilor, materialele 

pregătite pentru întâlnirile de proiect şi pentru diseminări, planificarea inspecţiilor şi a 

obiectivelor acestora, materialele necesare pentru publicitate locală.  

REZULTATE AŞTEPTATE:  

 cadrele didactice care deja aplică metodele interactive la lecţii vor împărtăşi din 

experienţa lor şi celorlalte cadre didactice şi vor susţine lecţii demonstrative în cadrul 

comisiilor metodice sau prin interasistenţe;  

 cursuri de perfecţionare pentru utilizarea calculatorului şi pentru metode interactive ;  

 schimb de experienţă cu cadrele didactice şi cu alte persoane din instituţiile partenere 

implicate în proiect;  

 implicarea cadrelor didactice în activităţile desfăşurate în cadrul proiectului ;  

 comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii va lucra pe baza criteriilor de evaluare 

stabilite şi pe baza legii.  

MODALITĂŢI DE EVALUARE A ŢINTEI  

 chestionare;  

 fişe de asistenţă(directori, şefi de comisii metodice);  

 lecţii deschise;  

 planificările cadrelor didactice;  

 rezultatele elevilor comparativ cu anul şcolar anterior. 

VI.2. RESURSE UMANE 

ŢINTA:  

Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, a nivelului de competenţă şi  

performanţă al elevilor.  

OBIECTIVE:  

 Sǎ se încurajeze performanţa la elevi şi cadre didactice;  

 Sǎ se combatǎ absenteismul şi abaterile disciplinare;  

 Sǎ se realizeze activităţi atractive pentru elevi;  

 Sǎ de dezvolte abilităţile elevilor de a proiecta şi desfăşura activităţi educative împreună 

cu profesorii, în şcoală;  

 Sǎ se perfecţioneze personalul administrativ.  

RESURSE STRATEGICE/DIRECŢII DE ACŢIUNE:  
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 popularizarea rezultatelor elevilor şi ale cadrelor didactice;  

 ofertă şcolară atractivă pentru toţi elevii;  

 sprijinirea elevilor şi a cadrelor didactice cu rezultate deosebite;  

 implicarea mai largă a elevilor în proiecte;  

 pregătiri suplimentare cu elevii mai slabi la învăţătură;  

 pregătiri suplimentare cu elevii capabili de performanţă;  

 implicarea mai eficientă a Consiliului elevilor în problemele şcolii;  

 popularizarea Regulamentului şcolar şi a Regulamentului de ordine interioară;  

 participarea la cursuri de perfecţionare a personalului administrativ pentru implementare 

şi gestionare bază de date;  

 resurse financiare - sponsorizări, sume provenite de la bugetul Consiliului Local;  

 resurse umane - cadrele didactice, elevii, personalul administrativ, părinţii, psihologul 

şcolar, parteneri media ;  

 resurse de timp - 4 ani ;  

 resurse materiale - fişe de lucru diferenţiat cu elevii, materialul necesar pentru pregătirea 

elevilor care vor rămâne în şcoală în program prelungit, broşuri, pliante, programul orelor  

suplimentare cu elevii slabi la învăţătură şi cu elevii capabili de performanţă şi stabilirea 

sarcinilor individuale, materiale necesare pentru activităţile extraşcolare, procesele-verbale şi alte 

materiale de la Consiliul Elevilor, proiectele de opţionale, chestionarele pentru părinţi şi elevi 

referitoare la stabilirea opţionalelor, materialele necesare pentru activitatea în cadrul cabinetului 

de consiliere şi orientare şcolară. 

REZULTATE AŞTEPTATE:  

 mai multe ore de pregătire suplimentară cu elevii slabi la învăţătură şi cu elevii capabili 

de performanţă ;  

 diversificarea şi creşterea numărului activităţilor extraşcolare; 

 atragerea elevilor la activităţile de proiect;  

 colaborarea mai strânsă cu părinţii pentru reducerea numărului de absenţe şi pentru o mai 

largă participare la rezolvarea problemelor şcolii şi ale elevilor;  

 sprijin pentru elevii care provin din familii defavorizate;  

 opţionale atractive pentru elevi.  

MODALITĂŢI DE EVALUARE A ŢINTEI  

 comparaţie a rezultatelor şcolare cu anul anterior;  
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 comparaţie număr absenţe cu anul anterior;  

 rezultate Evaluare naţională;  

 număr activităţi extraşcolare;  

 număr elevi participanţi la aceste activităţi;  

 chestionare aplicate elevilor referitoare la nivelul de pregătire şi la activităţile 

extraşcolare;  

 existenţa sistemului de gestionare a datelor şi completarea lui periodică.  

VI.3. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE  

ŢINTA:  

Consolidarea şi dezvoltarea în continuare a sistemului managerial administrativ.  

OBIECTIVE:  

 Sǎ se dezvolte baza didactico-materialǎ a şcolii prin folosirea eficientă a fondurilor 

primite de la Consiliul Local, prin realizarea de fonduri proprii şi prin realizarea unor 

proiecte;  

 Sǎ se modernizeze şi sǎ se întreţinǎ clădirile şi terenurile destinate curţii şi activităţilor 

sportive .  

RESURSE STRATEGICE/DIRECŢII DE ACŢIUNE:  

 posibilitatea redistribuirii cheltuielilor ;  

 cadre didactice competente în elaborarea proiectelor ;  

 implicarea în proiecte pentru obţinerea unor fonduri necesare pentru dezvoltarea bazei 

materiale;  

 implicarea eficientă a Consiliului Local, a Primăriei şi a părinţilor în Consiliul de 

Administraţie al şcolii;  

 resurse financiare de la Consiliul Local, sponsorizări şi fonduri din sprijin primit de la 

părinţi(2% din impozit), din proiecte ;  

 resurse umane – firme specializate, cadre didactice ;  

 resurse de timp - 4 ani ;  

 resurse materiale – geamuri, uşi, materiale specifice pentru igienizare, materiale specifice 

pentru instalaţia electrică, calculatoare, material didactic, imprimante, copiatoare, camere 

video, mobilier modular, scaune, catedre, panou/ecran de proiecţie, recuzită pentru 

spectacole de teatru.  

REZULTATE AŞTEPTATE:  
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 cadrele didactice care ştiu să elaboreze proiecte vor face cursuri de pregătire cu alte cadre 

didactice care doresc să înveţe care este modalitatea de a alcătui un proiect pentru a avea 

succes;  

 alcătuirea de proiecte pentru dotarea şcolii cu calculatoare şi cu material didactic, 

modernizarea clădirilor şcolii;  

 alcătuirea unor proiecte pentru obţinerea unor fonduri de dezvoltare şcolară;  

 igienizarea sălilor de clasă, a grupurilor sanitare şi a coridoarelor. 

 MODALITĂŢI DE EVALUARE A ŢINTEI  

 număr proiecte depuse;  

 număr proiecte realizate;  

 număr calculatoare obţinute şi gradul de utilizare a acestora;  

 modernizarea clădirilor;  

 dotare cu material didactic/gradul de folosire la lecţii/rezultate.  

VI.4. DEZVOLTARE DE RELAŢII COMUNITARE 

ŢINTA:  

Optimizarea relaţiei şcoală – comunitate, prin promovarea unei politici de colaborare cu 

autorităţile administrative, organizaţii neguvernamentale în cadrul procesului de dezvoltare a 

instituţiei.  

OBIECTIVE:  

 Sǎ fie implicaţi în număr mai mare părinţii, autorităţile locale şi alte instituţii din zonă în 

cunoaşterea şi rezolvarea problemelor şcolii;  

 Sǎ fie implicaţi mai mult părinţii în cunoaşterea şi rezolvarea problemelor elevilor.  

RESURSE STRATEGICE/DIRECŢII DE ACŢIUNE:  

 popularizarea activităţilor desfăşurate în şcoală prin site-ul şcolii, reviste, pliante;  

 desfăşurarea unor activităţi comune cu părinţii şi cu membrii unor instituţii pentru 

realizarea unor activităţi de dezvoltare a personalităţii elevilor;  

 consultarea părinţilor în legătură cu modul de rezolvare a problemelor şcolii;  

 colaborare în rezolvarea problemelor elevilor;  

 resurse financiare - sponsorizări, contribuţii benevole ale părinţilor, fonduri obţinute din 

proiecte;  

 resurse umane – cadre didactice, părinţi, membrii administraţiei locale, cadre didactice de 

la alte instituţii şcolare;  
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 resurse de timp - 4 ani;  

 resurse materiale - chestionare, fişe, materialul necesar pentru prezentările în faţa 

părinţilor. 

 REZULTATE AŞTEPTATE:  

 popularizarea problemelor şcolii şi ale elevilor în cadrul şedinţelor cu părinţii;  

 solicitarea sprijinului şi a sfaturilor părinţilor pentru rezolvarea acestor probleme;  

 chestionarea părinţilor în legătură cu ce aşteaptă de la şcoală în elaborarea CDŞ;  

 prezentarea proiectului şcolar în faţa părinţilor şi sublinierea importanţei acestuia pentru 

şcoala noastră;  

 prezentarea Regulamentului şcolar şi a Regulamentului de ordine interioară. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE A ŢINTEI  

 număr părinţi implicaţi în timpul anului şcolar(comparaţie cu anul precedent);  

 activităţi comune şcoală – părinţi şi şcoală- comunitate locală.  

VII. 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, Consiliul de Administraţie, Inspectoratul Scolar 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 in 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 gijă în 

monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne adresăm şi la care ne 

raportăm: elevii, părinţii, cadrele didactice si nedidactice, comunitatea locală şi partenerii de 

proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii.  

          Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a 

descriptorilor stabiliţi. 

 GRUPUL DE LUCRU PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII PERIODICE A 

PROIECTULUI DE DEZVOLTARE AL ŞCOLII  este alcătuit din Consiliul de Administratie şi 

responsabilii Comisiilor metodice, CEAC.  

          A fost ales acest grup de lucru deoarece:  

 sunt interesaţi în obţinerea unor rezultate bune;  

 au spirit de iniţiativă;  
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 au experienţă în activităţi de evaluare;  

 au avut contribuţie la elaborarea Planului de dezvoltare;  

 cunosc foarte bine toate activităţile din şcoală. 

INDICATORI DE REALIZARE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE  

 atingerea ţintelor şi realizarea obiectivelor;  

 obţinerea rezultatelor aşteptate;  

 îndeplinirea misiunii. 

 

 

VIII. CARTEA DE IDENTITATE A ŞCOLII 
 
 

INDICATORI DE STRUCTURĂ ŞI DE CONTEXT 
 

Unitatea de învăţământ : ŞCOALA GIMNAZIALA STRUNGA  
Codul SIRUES 552493, loc. STRUNGA, jud.IAŞI 
Telefon: 0232/714296 Fax: 0232/714296 E-mail: scoalastrunga@yahoo.com  
Anul înfiinţării unităţii de învăţământ: 1921  
Documente: Decizie nr. 428 din 09.08.2004 
Instituţia emitentă: ISJ IAŞI  
Anul schimbării denumirii şcolii : 2012  
Documente: Decizia nr. 1532 din 27.09.2012  
Instituţia emitentă : Consiliul Local al comunei Strunga 
 
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND UNITATEA  
 
       1.1 Tipul unităţii de învăţământ: Şcoală gimnazială   
       1.2 Nivelurile de învăţământ existente în unitate:  

1. prescolar; 
2. primar; 
3. gimnazial. 

 
     1.3 Profile de studiu existente, pe tipuri de unităţi  
                Pentru clasele I-VIII – programele de studiu din unitate:  
                   1. normal .  
     1.4 Detalii privind tipul unităţii de învăţământ:  
                   1. unitate pentru învăţământul de masă  
     1.5 Forme de şcolarizare din unitate în funcţie de forma de finanţare (proprietate):  
                   1. public (B),  
     1.6 Alternative educaţionale în unitate:  
                   1. învăţământ tradiţional ,  
     1.7. Formele de învăţământ din unitate  
                    1. zi  
     1.8 Aspecte privind organizarea procesului de învăţământ:  
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            1.8.1 Structuri ale claselor/ grupelor după modul de funcţionare  
                    1. predare normală  
    1.9 Structuri ale unităţii în raport cu limba de predare din şcoală  
             1.9.1.Limba română 
            1.9.2 Limbi străine studiate în şcoală, pentru învăţământul de masă  
                    1. engleză 2. franceză  
    1.10 Responsabilităţi în reţea  
                     1. unitate cu personalitate juridică; 
                     2. cuprinde urmatoarele structuri:  

 Şcoala gimnazială Strunga 
 Şcoala gimnazială Fărcăşeni 
 Şcoala primară Bratuleşti 
 GPN Criveşti 
 GPN Fedeleşeni. 
 

2. SERVICII OFERITE 
         2.1.  Cabinet de asistenţă medicală: NU 
         2.2.  Cabinet stomatologic: NU 
         2.3.  Cabinet de asistenţă psihopedagogică: NU 
         2.4.  Cantină: NU. 
 
3. CONSTRUCTII ŞCOLARE  
3.1. Vechimea si calitatea construcţiilor:  
 
Nr.crt. Unitatea şcolară Anul în care a fost dată 

în folosinţă 
Construcţia este 
din : 

Anul ultimei 
reparaţii capitate 

1. Şcoala Strunga Corp şcoală -1962 cărămidă 2015 
Corp gradiniţă – 2012 cărămidă  

2. Şcoala  Farcăşeni Corpul A.- 1904 cărămidă 2007 
Corpul B.- 1950 chirpici  
Corpul C.  1989 cărămidă  

3. Şcoala Bratuleşti 1952 cărămidă  
4. GPN Criveşti 1935 cărămidă În 2019 s-a 

demolat 
5. GPN Fedeleşeni 1952 cărămidă 2007 

 
3.2.Unităţile funcţionează în:  
            1.  cladiri cu destinaţie de şcoală  
3.3. Construcţiile găzduiesc:  
            1. numai unităţile de învăţământ  
3.4. Suprafaţa desfăşurată a clădirilor (suprafaţa construită (mp)x numărul de niveluri al 
clădirii)  
 
Nr.crt. Unitatea şcolară Suprafaţa interioară totală 

1. Şcoala Strunga 521.5 mp 
2. Şcoala Farcăşeni 1409 mp 
3. Şcoala Bratuleşti 235 mp 
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4. GPN Criveşti 213 mp 
5. GPN Fedeleşeni 82 mp 

 
3.5 Prezenţa în unitate a următoarelor spaţii  
 

 
 
3.6. Situaţia juridică a clădirilor în care funcţionează unitatea şi a terenurilor aferente:  
3.6.1. Unităţile funcţionează în:  
          1. spaţii proprietate a Primăriei comunei Strunga ;  
3.6.2.  Pentru spaţiile proprii precizaţi dacă deţineţi documente de proprietate asupra:  
3.6.2.1 Clădirilor NU  
3.6.2.2 Terenurilor NU  
 
4. UTILITĂŢI  
4.1. Curent electric:  
       4.1.1. în localităţi 1. DA  
       4.1.2. în şcoli 1. DA  
4.2. Apa  
       4.2.1. în localităţi  
                 1. reţea stradală  
       4.2.2. în şcoală  
                 1. din reţeaua stradală în cladire  
 
4.3. Grupuri sanitare:  

Nr.crt. Unitatea şcolară Cu apă curentă Fară apă curentă 
1. Şcoala Strunga 1  
2. Şcoala Fărcăşeni 1  
3. Şcoala Bratuleşti 1  
4. GPN Criveşti  1 
5. GPN Fedeleşeni 1  

 
 
4.4. Canalizare:  

Nr.crt. Unitatea şcolară Conectare la retea Conectare la fosa septică 
1 Şcoala Strunga 1  
2 Şcoala Fărcăşeni  1 
3 Şcoala Brătuleşti  1 
4 GPN Criveşti  1 
5 GPN Fedeleşeni  1 

 

 
3.5.1. Spaţii de învăţământ: 

1. săli de clasă; 
2. cabinete de informatică ( Şc. 

Strunga şi Şc.Fărcăşeni) 
 

 
3.5.2. Spatii auxiliare: 

1. cancelarii; 
2. C.D.I. – Şc. Strunga; 
3. Bibliotecă – Şc. Fărcăşeni 
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4.5. Sisteme de încălzire: 
Nr.crt. Unitatea şcolară Sobe cu lemne Centrală cu lemne 

1 Şcoala Strunga  Corp şcoală 
 Corp grădiniţă 

2 Şcoala Fărcăşeni Corp A  
Corp B  

 Corp C 
3 Şcoala Brătuleşti Da  
4 GPN Criveşti Da  
5 GPN Fedeleşeni Da  

 
4.6. Telefoane:  

Nr.crt. Unitatea şcolară Telefon fix 
1 Şcoala Strunga Da 
2 Şcoala Fărcăşeni Da 
3 Şcoala Brătuleşti Da 
4 GPN Criveşti Nu 
5 GPN Fedeleşeni Nu 

 
4.7. Spatii de gunoi, amenajate: Da 
 
5. ELEMENTE DE DOTARE  
      5.1. Starea mobilierului şcolar:  
                  - stare medie  
      5.2. Biblioteci şcolare  
               5.2.1. Există biblioteci şcolare:  

Nr.crt. Unitatea şcolară Nr. volume 
1 Şcoala Strunga 3312 
2 Şcoala Fărcăşeni 6501 
3 Şcoala Brătuleşti 1385 
4 GPN Criveşti - 
5 GPN Fedeleşeni - 

 
 
5.3.Dotarea cu calculatoare  

Nr.crt. Unitatea şcolară Nr. total de 
calculatoare 

Din care: Nr. 
calculatoare 
conectate la 

internet 

Utilizate de 
elevi 

Utilizate 
în adm. 

1 Şcoala Strunga 33 30 3 33 
2 Şcoala Fărcăşeni 16 14 2 16 
3 Şcoala Brătuleşti 10 10 - - 
4 GPN Criveşti - - - - 
5 GPN Fedeleşeni 1 1 - - 
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5.4 Dotarea cu copiatoare : 

Nr.crt. Unitatea şcolară Nr. copiatoare 
1 Şcoala Strunga 5 
2 Şcoala Fărcăşeni 1 
3 Şcoala Brătuleşti 1 
4 GPN Criveşti - 
5 GPN Fedeleşeni - 

 
6. CONTEXT GEO-ECONOMIC (amplasarea unităţii):  
6.1.  Caracteristicile localităţii 
        6.1.1. Mediul de rezidenţă:  

1. rural  
        6.1.2. Dezvoltarea economica a zonei (declarata oficial) 
            1. slab dezvoltată  
       6.1.3. Tipul localităţii unde este situată şcoala:  
            1. comună din jud. Iaşi;  
6.2. Caracteristici ale şcolii  
       6.2.1. Poziţia unităţilor în localitate  
            1. zonă centrala 
6.2.2. Accesul elevilor la unitatea de învăţământ:  
       6.2.2.1.Unitatea şcolarizează  
            1.elevi din localitate  
            2.elevi din alte localităţi care fac naveta zilnic cu microbuzul şcolar 
 
7.CONTEXTUL LEGISLATIV DE FUNCŢIONARE  
     7.1. Unitatea este înfiinţată conform prevederilor legii (Legea nr. 1/ 2011)  
     7.2. Unitatea de învăţământ este organizată pe principii nediscriminatorii (fără deosebire de 
naţionalitate, sex,religie etc.)  
                              1. DA  
     7.3. Recrutarea şi admiterea elevilor/ copiilor se realizează în conformitate cu reglementările 
legale, pentru anul şcolar respectiv, corespunzător nivelului de învăţământ  
                              1. DA  
     7.4. Examenele de absolvire susţinute de elevi s-au organizat şi s-au desfăşurat în 
conformitate cu reglemetările legale  
                              1. DA  
    7.5. Întreg personalul didactic îndeplineşte cerinţele Statutului personalului didactic privind  
ocuparea funcţiilor   
                             1. DA  
    7.6. Posturile didactice au fost ocupate în condiţiile prevăzute de Statutul personalului didactic  
                             2. Total  
 
 INDICATORI DE STARE  

Obs. Datele se actualizează la începutul fiecarui an şcoalar cu informaţii privind anul 
şcolar curent.  
INFORMATII PRIVIND ANUL ŞCOLAR 2018/2019.  
 

1. INFORMATII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI:  
                   1.1. Clase si efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la începutul anului şcolar  
                          1.1.1. Număr total de clase şi efectivele de elevi pe niveluri de învăţământ 
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Forma de 
învăţământ 

Nivelul de 
învăţământ 

Nr. clase/  
grupe 

Numar de elevi 
Total Proveniţi din 

repetenţie 
 
Invăţământ de zi 

- înv. preşcolar 5 85 0 
- înv. primar 10 175 2 
- înv. gimnazial 9 137 11 

                        
 1.1.2. Număr de elevi pe niveluri de învăţământ, în funcţie de forma de finanţare a şcolarizării 
                                 

Nivelul de învăţământ Invăţământ de stat Invăţământ particular 
- înv. preşcolar 85 - 
- înv. primar 175 - 
- înv. gimnazial 137 - 

                       
 1.1.3. Clase si efective de elevi, pe ani de studiu si forme de învăţământ 
 

Clasa Număr clase Număr elevi 
C.P. 2 42 

I 2 24 
II 2 39 
III 2 30 
IV 2 40 
V 2 37 
VI 2 29 
VII 2 24 
VIII 3 47 

 
 
2. INFORMATII PRIVIND PERSONALUL ANGAJAT  
 
  2.1. PERSONALUL DIDACTIC:  
  2.1.1. Posturi/ norme didactice în şcoală: 
            

Indicator Total Preşcolar Primar Gimnazial 
- număr de posturi didactice     32,29 5 10 17,29 
- număr de posturi ocupate cu c.d. titulare 20,83 3 8 9,83 
- număr de posturi ocupate cu c.d. 
suplinitoare 

11,46 2 2 7,46 

 
   2.1.2. Catedre rezervate 
 

Nr.crt. Postul / catedra Cadru did. Cu catedra rezervată/motivul rezervării 
1 Învăţător Sarafincianu Gheorghe – director 
2 Chimie-fizică Lazăr Mariana – primar 
3 Lb. Engleză Iacob Oana – concediu creştere copil 
4 Lb. Engleză Romanescu Raluca – detaşare 
5 Matematică Aniţă Flavia Elena - detaşare 

 
    2.1.3 Personal didactic angajat ( persoane) 
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Cadre didactice Total Preşcolar Primar Gimnazial 
Titulare 20 3 8 9 
Suplinitoare 14 2 2 10 

 
        2.1.4. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat 
 

Număr personal didactic calificat 
Gradul I Gradul II Definitivat Fără definitivat 

10 7 13 4 
           
     2.1.5.  Distribuţia pe grupe de vechime: 

 
Vechime Deb. 2-6 6-10 10-14 14-18 18-22 22-25 25-30 30-35 35-

40 
Peste 
40 

In 
muncă 

2 0 4 6 6 3 1 2 2 5 3 

In  înv. 2 0 4 6 6 3 1 2 2 5 3 
 
        2.1.6.   Distribuţia pe grupe de vârstă si sex: 

 
 
        2.1.7. Structura personalului didactic în funcţie de localitatea de domiciliu: 
 
              2.1.7.1. Nr. pers. didactic cu domiciliul în loc. unde este amplasată şcoala : 20 
              2.1.7.2. Nr. pers. didactic care face naveta zilnic : 19 
 
         
       2.2. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 
 
       2.2.1. Total personal didactic auxiliar :2 
 

Nr. crt.  Funcţia Posturi conform 
normativului 

Posturi ocupate cu 
personal 

1 Secretar  1 1 
2 Contabil  1 1 

 
       2.3. PERSONAL DE CONDUCERE 
       2.3.1. Număr directori: 2 
 

Nr. crt. Funcţia Specialitatea 
1 Director Pedagogia  înv. primar 
2 Director adjunct Lb. româmă 

 
        2.4. PERSONAL NEDIDACTIC 
                        

 Sub 
25 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Peste 
65 

M  - - 2 2 - 1 4 1 1 
F 2 - 2 4 1 3 2 5 2 - 
Total 2 - 2 6 5 3 3 9 3 1 
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Nr. 

crt. 

Unitatea şcolara Funcţia Nr. posturi 

1. Şcoala Strunga Ingrijitori 1.50 

Muncitori 2.00 

Şofer 1.00 

2. Şcoala Fărcăşeni Ingrijitori 3.00 

Muncitori 1.00 

3. Şcoala Bratuleşti Ingrijitori 0.75 

4. GPN Criveşti Ingrijitori 0.25 

5. GPN Fedeleşeni Ingrijitori 0.25 

Total şcoală cu PJ  9.75 

 

Director, 

Prof. Sarafincianu Gh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


