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I. DESCRIEREA ŞCOLII , A LOCALITĂłII, A 
COMUNITĂłII LOCALE 

 

Descrierea şcolii. 

 
-denumire: Şcoala Gimnazială Fogarasi Sámuel Găneşti 
-anul înfiinţării: 1958 
-nivel de predare: ciclul primar şi ciclul secundar (gimnazial) , secţia română, secţia maghiară 
 Unitatea de învăţământ  cu personalitate juridică cuprinde : 
- Grădiniţa Program Normal Găneşti două grupe: secţia română: 21 , secţia maghiară: 25 
preşolari 
- Grădiniţa cu Program Normal Seuca: două grupe: secţia română 12 , secţia maghiară 16 
copii 
- Grădiniţa cu Program Normal Păucişoara: 6 preşcolari grupă mixtă 
- Şcoala Primară Seuca: clase simultane, secţia română 15, secţia maghiară 12 elevi 
- Şcoala Primară Păucişoara : clasă simultan , 6 elevi 
- Şcoala Primară Subpădure: clase simultan, 4 elevi 
- Şcoala Gimnazială de centru cu  clasele I-VIII, ciclul primar secţia română 2 clase simultane 
39 elevi, secţia maghiară 4 clase 63 elevi 
- ciclul gimnazial secţia română- 4 clase 49  de elevi 
                           secţia maghiară  -3 clase 57  elevi 
-singura şcoală gimnazială  din comuna Găneşti amplasată în centrul comunei  ciclul primar 
absorbind  populaţia şcolară din satul Găneşti, iar ciclul secundar absorbind populaţia şcolară 
din localităţile Găneşti, Seuca, Păucişoara, Subpădure, Abuş 
 
Descrierea localităţii şi a comunităţii locale. 

 

 
         Comuna Găneşti este alcătuită din 4 sate, respectiv Găneşti (atestat documentar în anul 
1302), Seuca (atestat documentar în anul 1383), Păucişoara (atestat documentar în anul 1361), 
Sub Pădure (atestat documentar în anul 1466) şi se întinde pe o suprafaţă de 4.922 ha din care 
4310 ha teren agricol (arabil, livezi, pomi, vii, păşuni, fâneţe) 288 ha forestiere, 53 ha ape, 
stuf, 78 ha căi de comunicaţie şi căi ferate, 124 ha construcţii şi curţi, 69 ha neproductive. 
Reţeaua de străzi şi drumuri însumează 19 străzi din piatră în lungime de 14,3 km, un drum 



comunal de 2 km şi drum judeţean 142 şi 142A de 6 km. Reţeaua are o structură radial-
inelară. 
Artera principală care străbate axial comuna pe direcţia Târnăveni - Bălăuşeri este DJ 142 şi 
trece prin satele Seuca şi Găneşti pe o lungime de 4 km. 
 
Date demografice 
 
În prezent comuna are 3.511 locuitori, din care 2.300 maghiari (65,5%), 862 români (24,5%),  
346 romi (9,9%), 1 german, 1 rus. Importanţa economică pe care a avut-o odinioară se 
reflectă şi pe plan demografic. De la 3.923 locuitori în anul 2002, populaţia comunei a scăzut 
la 3.511 locuitori la 1 ianuarie 2012. 
Populaţia activă este de aproximativ 60%. 
 

         Economie 
 
Atât aşezarea geografică a comunei cât şi categoria terenurilor, fertilitatea acestora precum şi 
interesului şi preocupării cetăţenilor, determină o dezvoltarea vădită dar încă destul de lentă a 
agriculturii moderne, materializată în prezent prin utilizarea raţională a terenurilor agricole, 
obţinându-se în final producţii foarte bune la culturile de porumb, grâu, cartof, sfeclă de 
zahăr, viţă-de-vie şi mai nou la plante tehnice – rapiţă, soia, floarea soarelui, domeniu care se 
dezvoltă an de an. În paralel cu acest sector a început să se dezvolte şi să ia amploare şi 
sectorul zootehnic, cu predilecţie oieritul în prezent ajungându-se la un nr. de 7 fermieri care 
deţin peste 2.500 de capete, cu tendinţe clare de creştere a efectivelor şi dezvoltarea şi 
modernizarea fermelor. 

Principala ocupaţie a populaţiei adulte este agricultura; 6 % lucrează în mici 
intreprinderi particulare de tâmplărie , brutărie , ceramică ,comerţ, 25% navetişti lucrând în 
intreprinderi din Municipiul Târnăveni . 

 
 

II. DIAGNOZA (ANALIZA SWOT) 
 

Puncte tari 

 
        Resurse materiale 
 
 

-   Grădiniţa din Seuca funcţionează în aceeaşi clădire cu şcoala primară având      două  
săli spaţioase şi o sală mai mică 

- şcoala  gimnazială dispune de o clădire  centrală spaţioasă cu 14 săli de clasă şi  grup 
sanitar nou, o clădire anexă cu 3 săli de clasă  şi sală de sport modernă inaugurată  în anul 
2011 

- cabinet de informatică cu 14 calculatoare  Pentium  şi conectare internet 
- sală de  fizică-chimie , sală de  biologie ,sală  geografie şi sală  istorie , cabinet de limbi 

moderne 
- Centru de Documentare şi Informare ( CDI) 
- teren de sport cu gazon sintetic şi iluminare nocturnă 
- există instalaţie de apă curentă 
- încălzire prin convectoare cu gaz metan 
- toate sălile  de clasă sunt  dotate cu mobilier  şcolar ergonomic  



- dotarea cu material didactic la clasele primare şi gimnaziale este bună 
- Şcoala Primară Seuca  dispune de cabinet de informatică cu conectare la internet 
- coridoare spaţioase lambrisate 
- spaţiul de joacă modern la Grădiniţa P.N. Găneşti şi Seuca 
- estetica unităţilor de învăţământ este îmbunătăţită de parcurile moderne amenajate  
- existenţa autorizaţiei sanitare de funcţionare 
 

         Resurse umane 
 

- efectiv de elevi staţionar- 208 ciclul primar + gimnazial; 2 secţii cu predare în limba 
română şi maghiară 

- cadre didactice calificate 99 % 
- cadre didactice titulare 80% 
- majoritatea cadrelor didactice manifestă interes faţă de formarea continuă 
 
 Rezultate 
 
- rezultate bune la evaluare  naţională  
- participarea la concursuri şi  olimpiade şcolare pe discipline ( rezultete foarte bune la 

nivel local,  judeţean, naţional) 
- participarea la concursuri şi competiţii internaţionale reprezentarea localităţii şi a ţării 
- existenţa relaţiilor de parteneriat cu şcoli din străinătate (Şcoala Generală Móra Ferenc 

Budapesta- Csepel şi Şcoala Generală  Veres Péter Nagyhegyes, Ungaria ) 
 

Puncte slabe 

 
  Resurse materiale 

 
- acoperişul clădirii şcolilor primare şi grădiniţei  necesită reparaţii  
- tâmplăria ferestrelor şi uşilor şcolilor primare şi grădiniţelor necesită reabilitări în 

proporţie de50% 
- iluminatul artificial al sălilor de clasă  şi sălilor de grupă este insuficient, instalaţia 

electrică necesită reabilitare  
- pardoseaua sălilor de clasă  şi a sălilor de grupă   necesită reabilitare în proporţie de 50% 
- funcţionalitatea sălii  de fizică-chimie şi a sălii  de biologie este scăzută, este necesară 

amenajarea laboratorului  de de fizică-chimie şi a laboratorului   de biologie 
- dotarea cu material didactic este insuficientă la grădiniţe 
- nu există grup sanitar separat pentru preşcolarii de la Seuca 
- sălile de grupă ale grădiniţelor din Găneşti şi Păucişoara necesită reabilitări 
- nu există microbuz şcolar 

 
  Resurse umane 
 
    - reticenţa unor cadre didactice în aplicarea metodelor  interactive de    învăţare  cu elevii 
sau  în desfăşurarea unor activităţi extracurriculare 
    - nerespectarea termenelor de predare a unor situaţii şcolare 
    - neimplicarea  unor cadre didactice în realizarea obiectivelor şcolii 
    - motivaţia slabă a unor elevi privind învăţarea 
- absenţe nemotivate, repetate la unii elevi 
- scăderea efectivelor  de elevi datorită scăderii natalităţii 



           Oportunităţi 

 
- buna colaborare cu autorităţile locale  
- buna colaborare cu cea mai mare parte a părinţilor elevilor  
- buna colaborare cu cultele locale 
- buna colaborare cu poliţia locală  
- buna colaborare cu medicii din localitate 
- existenţa unor proiecte de continuare a modernizării şi reabilitării ambientului şcolar 

intern inclusiv a încălzirii actuale ( existenţa unui proiect de înfiinţare a sistemului de 
încălzire centrală) 

- existenţa unui proiect de înfiinţare a grădiniţei cu program prelungit la Găneşti 
- existenţa unor contracte de sponsorizare cu agenţi economici locali 
- donaţii din partea partenerilor externi (autorităţi locale şi şcoli din localităţile Budapesta-

Csepel şi Nagyhegyes  Ungaria 
- creşterea numărului de volume de carte din biblioteca şcolii  
- existenţa demersurilor de dotare cu un microbuz şcolar 
 

            Ameninţări 

 
- disfuncţii în informarea comunităţii locale privind rezultatele obţinute de şcoală  precum 

şi a problemelor cu care se confruntă şcoala  
- statutul incert  al pieţei muncii  
- scăderea prestaţiei unor dascăli şi implicit a respectului comunităţii  faţă de aceştia 
- blocaje în comunicarea unor cadre didactice cu părinţii şi comunitatea locală  
- lipsa unor  resurse financiare  necesare continuării  modernizării şcolilor şi grădiniţelor  şi 

stimulării elevilor şi cadrelor didactice  cu performanţe deosebite  
- slaba implicare a unor părinţi în actul educaţional  
- starea materială precară a familiilor unor elevi  
- înregistrarea unui număr de elevi  sunt pe cale de  abandon şcolar 
- plecarea unor elevi în şcolile din oraş 
- funcţionarea claselor gimnaziale în regim simultan 

 
 

III. ŢINTE  STRATEGICE OBIECTIVE ŞI MODALITĂŢI DE 
REALIZARE 
 

 
1. VIZIUNEA ŞCOLII-SLOGAN 
 

 

“ Să nu coborâm, ci să năzuim să urcăm pe treptele  virtuţii. „ 

(Fogarasi Sámuel ) 

 

În limba maghiară: 
 „Nem a lejtőn lefelé, hanem a virtus grádicsán felfelé kell törekedni. „ 

 

 

(Fogarasi Sámuel ) 

 



2.  MISIUNEA ŞCOLII 
 
     Viziunea şcolii derivă din Legea Educaţiei Naţionale şi anume promovarea unui învăţământ 
orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, 
cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă în profesie şi în 
societate. 

Misiunea şcolii este îndeplinirea misiunii precizate de lege şi anume de formare prin educaţie 
a infrastructurii mentale a comunităţii găneştene, în acord cu noile cerinţe, derivate din statutul 
României de ţară membră a Uniunii Europene şi de funcţionarea în contextul globalizării şi de 
generare sustenabilă  a unei resurse umane locale competitive capabilă să funcţioneze  eficient 
în societatea actuală şi viitoare. 
Dorim să axăm orientarea metodologică a procesului de învăţământ pe coordonatele educaţiei 
moderne pentru secolul XXI: 
 
- a învăţa pentru a cunoaşte 

 

- a învăţa pentru a acţiona 

 

- a învăţa să trăieşti împreună cu alţii 

 

- a învăţa să fi ( atitudinile, sentimentele) 

 

 

Şcoala asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună , completă şi utilă 
dezvoltare , în parteneriat şi cooperare cu factorii sociali , promovând toleranţa şi 
înţelegerea  între copii de origine socio-culturală şi naţionalităţi diferite. 
Dorim să acordăm un loc specific interrelaţiilor şi interculturalităţii având în vedere  
componenţa etnică a comunităţii locale: români, maghiari, rromi 
Misiunea şcolii este de a fi deschisă pentru toţi cetăţenii spre a le oferi şanse egale de 
dezvoltare personală şi profesională 
 

3.  ŢINTE STRATEGICE (TS), OBIECTIVE (O) ŞI ACŢIUNI (A) 
 

TS.1. – crearea unui cadru educaţional de calitate  şi adecvat prin întărirea  parteneriatului 
dintre şcoală şi comunitate 
O1-  Antrenarea activă a părinţilor în activitatea şcolii prin următoarele acţiuni:  
       A1 - organizarea periodică a unor lectorate cu părinţii pe teme privind educaţia 

copiilor lor 
 A2 – implicarea părinţilor în lucrările de reabilitare a clădirii şcolii şi a curţii şcolii 
 A3  - evaluarea cerinţelor elevilor şi părinţilor privind curriculum la decizia şcolii 

 
O2 -  Antrenarea activă a autorităţilor locale în rezolvarea problemelor şcolii: reabilitarea 

clădirilor, reamenajarea curţilor şcolii.  
 
        A1 - organizarea unui întâlniri între reprezentanţii autorităţilor publice locale şi  
                       părinţi 
 A2 - participarea reprezentanţilor autorităţilor locale la activităţile organizate de  
                        şcoală 
 A3 - obţinerea de sprijin financiar şi material din partea autorităţilor locale 
 



 
 
TS.2-    reconsiderarea managementului la nivel şcolii şi al clasei 

                       Referitor la ţinta : Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei 
formulăm următoarele obiective :  
 
          O1 - Cunoaşterea psihopedagogică a elevilor prin următoarele acţiuni: 
 
             A1 - efectuarea diagnozei psihopedagogice  ale elevilor 
 A2 - investigarea cauzelor, care duc la dificultăţi la învăţătură 
 A3 - desfăşurarea unor programe de recuperare cu elevii care întâmpină dificultăţi la 
învăţătură 
 
         O2 - Înlesnirea însuşirii cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor prin folosirea unor materiale 
didactice adecvate la diferite discipline de studiu prin următoarele acţiuni: 
 
 A1 - confecţionarea de material didactic intuitiv 
 A2 - achiziţionarea de material didactic  modern şi atractiv 
 A3 - utilizarea eficientă a materialului didactic în cadrul lecţiei 

 
     

TS.3 -   formarea corpului profesoral  pentru aplicarea metodelor active    
            de grup 

         O1- Centrarea activităţilor instructiv-educative pe nevoile grupului (ale fiecărui elev în parte) 
prin următoarele acţiuni: 
 
        A1 - realizarea unor activităţi diferenţiate cu elevii în funcţie de nevoile personale 
 A2 - utilizarea unor metode activ-participative în desfăşurarea lecţiei 
 A3 - utilizarea unor mijloace de învăţământ moderne şi eficiente, inclusiv învăţarea 
asistată de calculator 

 
 

          TS.4-   crearea unui climat de siguranţă fizică şi spirituală pentru elevii şcolii 
            
 

       O1 -  Asigurarea unei  comunicări eficiente  cu părinţii,  cu toţi cei interesaţi în educarea copiilor 
prin următoarele acţiuni. 
 
         A1 - informarea repezentanţilor comunităţii locale despre rezultatele şcolii şi 
nevoilor ei de  dezvoltare 
 A2 - informarea şi atragerea părinţilor în acţiunile de dezvoltare a şcolii 
 A3 - utilizarea unor mijloace moderne, atractive pentru dezbaterea temelor educative 
cu toţi cei interesaţi 
 
          TS.5-  îmbunătăţirea relaţiilor cu alte şcoli  ,stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu şcoli din 
                       străinătate 

        O1 – Promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală 
 
         A1 - înfiinţarea unei reviste a şcolii 
          A2 - organizarea Zilelor Şcolii 



          A3 – actualizarea,dezvoltarea paginii Web a şcolii   
          A.4.- realizarea de parteneriate cu alte şcoli din ţară şi străinătate 

 
 
          TS.6-  formarea continuă a adulţilor 
                     O1.  Participarea  cadrelor didactice la cursuri de formare continuă  
                      A.1. Înscrierea cadrelor didactice pentru obţinerea gradelor didactice 
                      A.2. Realizarea numărului obligatoriu de credite prin cursuri de perfecţionare sau grade 
didactice 

 
 
4. COMPONENTE OPERAŢIONALE 
 
PROIECTUL DE BUGET ŞI ACHIZIŢII AL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

- elaborarea împreună cu Consiliul Local  şi Primăria Găneşti a unui buget favorabil unităţilor 
de învăţământ  în vederea asigurării cheltuielilor materiale  şi de investiţii necesare unei bune 
funcţionări şi continuarea proiectelor de dezvoltare şi modernizare  a bazei materiale;  
creşterea resurselor financiare alocate investiţiilor 
- identificarea surselor extrabugetare de finanţare şi utilizarea fondurilor obţinute  conform 
priorităţilor; surse posibile :închirieri de spaţii, colaborări cu agenţi economici 
- atragerea de sponsori: organizarea de întâlniri cu agenţi economici , foşti elevi ai şcolii  cu 
posibilităţi materiale  în vederea finanţării unor proiecte de perspectivă 
- participarea la diferite proiecte de dezvoltare iniţiate de Comunitatea Europeană , fundaţii, 
proiecte de parteneriat  cu şcoli din străinătate ; susţinerea activităţii comisiei responsabil cu 
proiecte 
- sensibilizarea părinţilor în vederea sprijinirii derulării proiectelor şcolii 
- proiecte de realizat:  

       -  reforma educaţiei timpurii: reabilitarea şi dezvoltarea  infrastructurii Grădiniţei P.N.Găneşti 
ca structură a şcolii  gimnaziale  având în vedere starea fizică  necorespunzătoare  a clădirii în care 
funcţionează precum şi  perspectiva  demografică staţionară 
       -  proiect de înfiinţare a grădiniţei cu program prelungit,  proiect susţinut de Consiliul local şi 
Primăria Găneşti 
        - programul de granturi pentru dezvoltarea şcolară: dotarea cu materiale didactice şi 
echipamente a laboratorului de fizică-chimie şi biologie  , modernizarea  cabinetului pentru   
studiul limbilor moderne ( lb.engleză, lb.franceză) 
         - optimizarea transportului elevilor prin dotarea cu un microbuz şcolar  pentru transportul 
elevilor navetişti de pe  raza comunei 
          -   proiecte educaţionale   

                -  achiziţionarea de mobilier preşcolar  modern şi ergonomic şi de  material didactic pentru 
preşcolari 

 
                                 

                                         
            PROIECTUL DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE 
 
 

- formarea continuă a corpului profesoral  în baza unui program elaborat în şcoală; 
stimularea participării cadrelor didactice la diverse forme de formare continuă 



- asigurarea creşterii continue a calităţii procesului de predare-învăţare ;încurajarea folosirii 
metodelor activ-participative în spirala educaţiei cu cele trei componente ale sale :predare-
învăţare- evaluare 

- îmbunătăţirea relaţiei profesor-elev în vederea stimulării creativităţii elevilor şi pentru 
cultivarea atitudinilor benefice pentru societate 

- eficientizarea stilului de muncă a cadrelor didactice prin optimizarea condiţiilor de lucru ; 
redefinirea fişelor postului 

- formarea personalului didactic pentru a dobândi abilitate în comunicare ; 
- realizarea unui sistem intern de comunicare rapid şi eficient 
- evaluarea periodică a personalului didactic  şi nedidactic , popularizarea rezultatelor 

pozitive obţinute; creşterea responsabilităţii şi creativităţii în desfăşurarea activităţilor 
şcolare 

- conceperea unei baze de date referitoare la elevi şi la personalul şcolii 
- elaborarea codului de conduită al elevului în vederea însuşirii unui comportament civilizat  

 
 
 
 PROIECTUL DE CURRICULUM AL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 
 

A. OBIECTIV GENERAL 
 
- creşterea calităţii şi sporirea eficienţei   procesului instructiv-educativ 

 
 
B. OBIECTIVE STRATEGICE 

 
- focalizarea pe achiziţiile finale ale învăţării 
- accentuarea formării personalităţii elevului 
- definirea clară a ofertei şcolii în raport cu interesele şi aptitudinile elevului  precum şi cu 

aşteptările societăţii  
 
 

C. DIRECŢII DE ACŢIUNE 
 

1. Identificarea nevoilor şi stabilirea  priorităţilor în domeniul curricular 
- elevii provin din mediul rural , unii având situaţie materială precară 
- majoritatea elevilor doresc ca după terminarea studiilor gimnaziale  să-şi continue studiile 
- elevii şcolii fac parte  dintr-o comunitate multiculturală : români, maghiari, rromi  şi se 

confruntă  cu situaţii complexe  privind adaptabilitatea  comportamentul civilizat, 
convieţuirea armonioasă , acceptarea tradiţiilor”celuilalt”. De aici se conturează 
necesitatea includerii în oferta curriculară a unor discipline , care să răspundă nevoilor  
educabililor şi care să permită  o mai bună cunoaştere şi recunoaştere reciprocă 

 
2. Analiza resurselor materiale , resurselor umane şi a resurselor informaţionale  de care 
dispune şcoala 

 
          3. Stabilirea modului de administrare a planului cadru de învăţământ la nivel  
              local 
             



- cunoaşterea oportunităţilor pe care le oferă reglementările în vigoare 
- urmărirea dozării eficiente a materiei  pentru a evita supraîncărcarea elevului 
- centrarea demersului didactic pe formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale 

esenţiale pentru reuşita şcolară şi socială :comunicare, gândire creatoare , prelucrarea şi 
utilizarea contextuală a informaţiilor 

- conceperea şi aplicarea unor metode cât mai diversificate de evaluare continuă 
- asigurarea pregătirii temeinice pentru evaluarea  naţională prin elaborarea unui program 

de consultaţii şi evaluări periodice 
   
          4.  Elaborarea curriculumului la decizia şcolii 
          
           - stabilirea  opţiunii pentru curriculum la decizia şcolii în funcţie de cerinţele şi nevoile   
              exprimate  de elevi şi părinţi 

- asigurarea libertăţii profesorilor de a propune opţionale interesante în funcţie de interesele  
      elevilor 

 
5. Elaborarea unui program de pregătire pentru elevii capabili de performanţă 
 
6. Elaborarea  unui program de pregătire pentru elevii cu dificultăţi la  învăţătură 

 
7. Elaborarea programului de prevenire a absenteismului şcolar 

 
8. Elaborarea programului de activităţi extracurriculare 
 

- consultarea elevilor şi propunerea unor activităţi extracurriculare atractive 
- desfăşurarea unor programe privind educaţia pentru sănătate , educaţia ecologică şi 
educaţia rutieră 
 

 
 
PROIECTUL DE DEZVOLTARE A RELAŢIILOR COMUNITARE 

 
 

- în asumarea unei noi perspective asupra funcţionării şi evoluţiei sale parteneriatul 
educaţional trebuie să devină o prioritate a strategiilor orientate către dezvoltarea 
învăţământului românesc ca o consecinţă a descentralizării acestuia 

- atragerea diferitelor categorii şi instituţii în sfera parteneriatului educaţional poate deveni 
eficientă în mod autentic doar în măsura în care este capabil să vină în întâmpinarea unor 
cerinţe sociale şi comunicare prin demersuri specifice 

 
1. Parteneriat şcoală-familie 
 

            - cunoaşterea mediului familial din care provin elevii şi părinţii 
            - elaborarea  şi aplicarea sistematică a unor proiecte centrate pe parteneriatul cu părinţii 
            - transformarea comitetelor de părinţi în structuri active şi dinamice care îsi pot asuma rolul 
de interfaţă în relaţia dintre şcoală şi părinţi 
             - ameliorarea modalităţilor de informare a părinţilor 
             - diseminarea unor informaţii clare cu privire la şcoală prin revista şcolii 
             - organizarea unor activităţi extracurriculare  diversificate  în regim de parteneriat 

 



 
2. Parteneriat şcoală-autorităţi locale 
 
       - asigurarea unor relaţii reciproc avantajoase cu Consiliul Local şi Primăria Găneşti prin 
ameliorarea modalităţilor de informare adresate autorităţilor locale 

    - elaborarea unor programe cu privire la nevoile de educaţiei ale comunităţii şi 
prezentarea lor 
     - asigurarea participării reprezentanţilor autorităţii locale la întâlniri cu personalul 
şcolii şi părinţii elevilor 
     - încurajarea iniţiativei consiliului reprezentativ al părinţilor pe şcoală ca interfaţă între 
unitatea şcolară şi autorităţile locale 

                        - organizarea unor activităţi extraşcolare în parteneriat cu  autorităţile locale 
       - organizarea unor activităţi de interes comunitar  în colaborare cu autorităţile locale 
       - colaborarea cu organele locale de poliţie în vederea realizării educaţiei rutiere , 
prevenirea consumului de droguri şi a delicvenţei juvenile 

 
 
3. Parteneriatul cu alte instituţii de învăţământ 
 
   - perfecţionarea relaţiilor de parteneriat cu şcoli din Târnăveni şi din zona Târnăveni 
precum şi cu şcoli din alte zone ale ţării 
    - dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu Clubul Copiilor Târnăveni 
    - menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu şcoala înfrăţită  
 “Móra Ferenc “ Budapesta- Csepel şi Şcoala Generală Veres Péter Nagyhegyes Ungaria , 
stabilirea unor relaţii de parteneriat cu alte unităţi de învăţământ din localităţile înfrăţite 
cu comuna Găneşti 
    -stabilirea unor relaţii de parteneriat cu şcoli din Comunitatea Europeană în vederea 
integrării europene 
 

4. Parteneriatul cu cultele religioase ,poliţia locală, medicii din comună,  agenţi 
economici şi organizaţii non - guvernamentale 

     
  - perfecţionarea parteneriatului cu cultele religioase din comuna Găneşti : 
    ortodox, reformat, romano-catolic, unitarian ca factori interesaţi în educaţia tinerei 
generaţii 
   - perfecţionarea relaţiilor cu agenţi economici  prin : 

                  -  valorificarea prevederilor legislative  privind parteneriatele  
                  -   identificarea agenţilor economici cu valoare de parteneri  potenţiali ai şcolii 
                  -   informarea, sensibilizarea şi atragerea agenţilor economici  
                  -  conceperea şi valorificarea unor activităţi sau proiecte în regim  de parteneriat 
                  -  stabilirea priorităţilor pe care şcoala doreşte să le acopere prin intermediul 
                       parteneriatului 

- asigurarea colaborării cu organizaţii non - guvernamentale  care şi-au asumat roluri în   
      domeniul    educaţiei  şi care pot aduce beneficii şcolii   în ceea ce priveşte: 

                  -  identificarea nevoilor de educaţie la nivel comunitar 
        -  pregătirea resurselor umane implicate în educaţie  
        -  promovarea intereselor şi drepturilor copilului  

                  - atragerea şi alocarea resurselor materiale şi financiare  
                  - identificarea şi atragerea unor parteneri 
                  - promovarea imaginii instituţionale  la nivelul diferitelor medii sociale 



                          

IV. PLAN DE ACŢIUNI 
 

 
Anul 

şcolar 

Activităţi Responsabil Termen Finanţare Resurse umane Rezultate 

aşteptate 

 
 
 
 
2012- 

2013 

Realizarea 
lucrărilor  în 
cadrul 
proiectului de 
reabilitare a 
încălzirii: există 
un proiect de 
înfiinţare a 
sistemului de 
încălzire centrală  
 

  
  Consiliul 

de 
administraţie 

 
 
 
 

 
Sept. 
2013 

 
 
 
 
 

 
Fonduri 

U.E. 
Bugetul 

local 
 
 
 
 

 
Consiliul local 

Primărie 
ISJ Mureş 
Director  

 
 
 
 

 
Modernizarea şi 
reabilitarea 
ambientului 
şcolar intern 
Creşterea calităţii 
actului educativ 

 
Organizarea unei 
întâlniri între 
Consiliul 
Reprezentativ al 
Părinţilor(CRP) 
şi autorităţile 
locale  
 

 
 

Director 
 
 
 
 
 

 
 

Oct. 
2012 

 
 
 
 

 
 

Resurse 
proprii 

 
 
 
 
 

 
 

Preşedinte 
CRP. 

Primar 
Consilieri 

locali 
 
 
 

 
 

Plan de măsuri 
privind 

dezvoltarea şcolii 
 
 
 
 

 
Amenajarea 
laboratorului de 
fizică-chimie şi a 
laboratorului de 
biologie 
 

 
 

Director 
 
 
 
 

 
 

Sept. 
2013 

 
 
 

 
 

Fonduri 
U.E., 

Buget local 
 

 

 
Consiliul de 
administraţie 
primar, cadre 

didactice, elevi 

 
 

Reabilitarea 
sălilor 

Creşterea 
fucţionalităţii 

Creşterea calităţii 
actului educativ 

 

Dotarea unităţii 
cu un microbuz 
şcolar  

Director Sept. 
2013 

ISJ Mures, 
Buget local 

Consiliul de 
administraţie, 

Primirea 
microbuzului 

şcolar 



Masă rotundă cu 
părinţii 

Director 
adjunct 

Ianuarie 
2013 

Buget local 
Resurse 
proprii 

Consilierul 
pentru  

proiecte şi 
programe 
educative 

Consilierea 
părinţilor 
 
 
 

Lectorat cu 
părinţii 

Director 
adjunct 

Febr. 
2013 

Buget local 
Resurse 
proprii 

Consilierul 
pentru proiecte 

şi programe 
educative, 

părinţi, elevi 

Consilierea 
părinţilor 
 
 
 
 

Amenajarea 
clădirii şcolilor 
primare şi 
grădiniţelor 

Director Sept. 
2013 

Buget local Consiliul de 
administraţie,  

Reabilitarea 
tâmplăriei 
ferestrelor şi 
uşilor; reabilitarea 
instalaţiei 
electrice 

Editarea revistei 
şcolii şi 
dezvoltarea 
paginii Web a 
şcolii 

Director 
Director adjunct 

Bilunar 
respectiv

lunar 
2013 

Buget local 
resurse 
proprii 

Colectivul de 
redacţie, cadre 

didactice, 
părinţi, elevi 

Revista şcolii 
 pagina Web a  
şcolii 
Creşterea 
prestigiului 
şcolii,îmbunătăţir
ea 
comunicării,dise
minarea 
rezultatelor 
 

 

Organizarea 
Zilelor şcolii 

Director 
Director adjunct 

Iunie 
2013 

Buget local 
Resurse 
proprii 

Consilierul 
pentru proiecte 

ţi programe 
educative, 

cadre 
didactice, 

CRPS 

Crearea unui 
climat 
educaţional 
deschis şi 
stimulativ prin 
prezentarea 
activităţilor 
desfăşurate de 
către elevi şi 
cadre didactice 

Reabilitarea 
sălilor de grupă 
ale grădiniţelor 
din Găneşti şi 
Păucişoara 

 
Director 

Sept. 
2014 

Buget local Consiliul de 
administraţie 

Condiţii  
optime 
desfăşurării 
procesului de  
Învăţământ 
Creşterea calităţii 
actului educativ 

2013- 

2014 

 Editarea revistei 
şcolii şi 
actualizarea 
paginii web 

Director 
adjunct 

Bilunar 
respectiv

lunar 

Resurse 
proprii 

Sponsori- 
zări 

Colectivul de 
redacţie 

Informarea  
comunităţii locale 
despre activitatea 
şcolară 



Lectorate cu 
părinţii 

Director adjunct lunar Resurse 
proprii 

CRP 
Consiliul de 
administraţie 

Consilierea 
părinţilor 
 

Întreţinera bazei 
sportive a şcolii 

Director 
 

Anul 
bugetar 

2014 

Buget local Consiliul de 
administraţie 

Condiţii optime 
pentru educaţia 
fizică a elevilor 

Organizarea 
Zilelor şcolii 

Director  Iunie 
2014 

Resurse 
proprii 

Consilierul 
pentru 

programe şi 
proiecte 

educative 

Crearea unui 
climat 
educaţional 
deschis şi 
stimulativ prin 
prezentarea 
activităţilor 
desfăşurate de 
către elevi şi 
cadre didactice 

Realizarea unui 
grup sanitar 
separate pentru 
preşcolarii de la 
Seuca  

Director 
 

Iulie 
August 
2014 

Buget  
local 

Consiliul 
de 

administraţie 

Condiţii optime 
igienico- sanitare 

 
 

Achiziţionarea şi 
utilizarea de 
material didactic 
modern pentru 
grădiniţe 

Director An 
bugetar 

2014 

Buget local Consiliul de 
administraţie 

Eficientizarea 
procesului 
instructiv 
educativ 

 

Înfiinţarea 
grădiniţei cu 
program 
prelungit la 
Găneşti 

 
Director 

An  
bugetar 

2015 

Fonduri 
U.E. 

Buget 
central 

Buget local 

Consiliul de 
administraţie 

Crearea de 
condiţii 
instructive-
educative optime 
şi motivarea 
părinţilor privind 
frecventarea 
zilnică a 
grădiniţei de către 
preşcolari  

2014 

2015 

Lectorate cu 
părinţii 

Director adjunct lunar Resurse 
proprii 

CRP. 
Consiliul de 
administraţie 

 
Consilierea 
părinţilor 
 



Realizarea de 
parteneriate cu 
autorităţile 
locale: poliţia, 
cultele şi medicii 
din localitate 

Director 
Director adjunct 

Aprilie 
2015 

 Consiliul de 
administraţie 

Activităţi 
instructive- 
edicative  de 
educaţie rutieră şi 
pentru  sănătate  

Realizarea unor 
contracte de 
sponsorizare şi 
parteneriate cu 
agenţi economici 
locali şi externi 

Director, 
Director adjunct 

2015  Consiliul de 
administraţie 

Creşterea 
numărului de 
volume de carte 
din  biblioteca 
şcolară 

Masă rotundă cu 
părinţii 

Director 
adjunct 

Mai 
2015 

Buget local 
Resurse 
proprii 

Consilierul 
pentru  

proiecte şi 
programe 
educative 

Consilierea 
părinţilor 
 
 
 

 Editarea revistei 
şcolii şi 
actualizarea 
paginii Web a 
şcolii 

Director Iunie 
2015 

Buget local 
resurse 
proprii 

Colectivul de 
redacţie, cadre 

didactice, 
părinţi, elevi 

Revista şcolii 
 pagina Web a  
şcolii 
Creşterea 
prestigiului 
şcolii,îmbunătăţir
ea 
comunicării,dise
minarea 
rezultatelor 
 
 

2015 

2016 
 
Organizarea unei 
întâlniri între 
Consiliul 
Reprezentativ al 
Părinţilor(CRP) 
şi autorităţile 
locale  
 

 
Director 

 
 
 
 
 

 
Oct. 
2015 

 
 
 
 

 
Resurse 
proprii 

 
 
 
 
 

 

Preşedinte 
CRP. 

Primar 
Consilieri 

locali 
 
 
 

 
Plan de măsuri 
privind 
dezvoltarea şcolii 
 
 
 
 






