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I . Prezentare generală - scurt istoric 

  

             Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” se află situat în municipiul Buzău, Aleea Episcopiei, 

nr. 1. Plasat în zona centrală a oraşului, cu o vechime de peste 180 de ani, liceul este una din instituţiile 

reprezentative  pentru învăţământul şi educaţia din judeţul Buzău. 

 

 Începuturile Seminarului buzoian: 

Episcopia Buzăului, vechi aşezământ ecleziastic, înfiinţat la începutul secolului al XVI-lea, în 

cele peste cinci secole de existenţă, a desfăşurat o deosebită activitate culturală în acest spaţiu românesc. 

Păstrând tradiţia Bisericii străbune, Episcopia de la Buzău s-a implicat profund în viaţa spirituală şi 

culturală a vremii. Cu toate vitregiile pe care le-a avut de îndurat  (şi ştim că istoria nu a fost prea 

binevoitoare cu aceste teritorii), aici au funcţionat mai multe instituţii culturale: în sec. al XVI-lea – o 

tipografie cu şcoală; în sec. al XVIII-lea – două şcoli superioare, una de slavonă, iar alta de greacă; în 

sec. al XIX-lea – o şcoală de zugravi.  

 În aceeaşi perioadă, a luat fiinţă Seminarul Teologic, instituţie ce avea să descopere şi să 

pregătească slujitorii altarelor acestei sfinte eparhii din punct de vedere moral şi intelectual. 

 În anul 1833 mitropolitul Grigorie Dascălul lua hotărârea ca, prin toate oraşele Ţării Româneşti, 

să se numească dascăli “spre învăţătura cărţii româneşti” şi “îngrijirea şcoalelor de unde se pricinuieşte 

luminarea oamenilor, acestea fiind din datoriile ierarhilor”. El propunea ca “mitropolia, precum şi 

episcopiile, să fie îndatorate a ţinea câte un seminar cu ale sale cheltuieli, îndatorire sfântă şi despre care 

nici una dintr-însele nu se va putea apăra”. Astfel, la 30 mai 1834, Marea Logofeţie a treburilor 

bisericeşti trimitea Episcopiei Buzăului Legiuirile asupra seminariilor, a protopopilor şi a preoţilor 

pentru a fi pusă în aplicare. Patru seminarii îşi vor deschide cursurile în 1836.      

 Buzăul avea să găzduiască noua instituţie de învăţământ în casele domneşti din incinta 

Episcopiei (astăzi palatul episcopal).   

 La 15 august 1836, în Catedrala Episcopală din Buzău, arhim. Eufrosin Poteca, împuternicit 

fiind de Episcopul Chesarie al Buzăului, va citi scrisoarea adresată de ierarhul locului noilor seminarişti. 

Prima clasă a Seminarului de la Buzău număra 20 de elevi şi avea ca îndrumător pe ardeleanul Gavriil 

Munteanu. 

 La 20 noiembrie 1838 s-a inaugurat, în prezenţa P.S. Episcop Chesarie, impozantul local al 

seminarului, clădire existentă şi astăzi în incinta Episcopiei. Prin arhitectura ei insolită această clădire a 

dat o notă de originalitate în peisajul urbei. Acest edificiu, construit în stil neoclasic, stârnea admiraţia 

tuturor călătorilor ce treceau prin Buzău. Este demn de menţionat că, de construirea acestei clădiri, se 

leagă şi descoperirea faimosului tezaur de la Pietroasa: ţăranul care a descoperit tezaurul săpa pentru a 

scoate piatra necesară ridicării clădirii Seminarului.  
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 În anul 1893 Seminarul a fost desfiinţat, cursurile reluându-se în 1914. În această perioadă, în 

clădirea Seminarului au funcţionat şcoala primară de băieţi (1893-1899), şcoala normală de fete (1899-

1901), şcoala normală de băieţi (1904-1921).  

Între 1 septembrie 1914 – 1 septembrie 1916 Seminarul a funcţionat în casele arhiereşti (azi, 

cancelaria Episcopiei); între 23 noiembrie 1918 – 1 septembrie 1921 în internatul Liceului Haşdeu 

(actualul Liceu de Artă). De la 1 septembrie 1921 Seminarul va funcţiona în localul vechi, şi, din 1941, 

în cel nou.  

În cei 150 de ani de existenţă, clădirea veche n-a suferit modificări ale ornamentaţiei exterioare, 

în schimb, între 1952-1958, din iniţiativa Episcopului Antim Angelescu, s-au făcut renovări importante 

la acoperiş, zugrăveli interioare şi exterioare, s-au înlocuit ferestrele, iar duşumelelor le-a luat locul 

parchetul; s-a introdus încălzire centrală şi apă curentă, amenajându-se lavoare şi duşuri.  

După cutremurul din 1977, care a provocat şi Seminarului stricăciuni serioase, la această clădire 

s-au executat lucrări însemnate de consolidare, între 1982-1985. Proiectele pentru restaurare şi 

aprobările s-au obţinut prin strădania P.S. Episcop Antonie Plămădeală (ales apoi mitropolit al 

Ardealului); executarea acestor lucrări a început în luna iulie a anului 1982 de către urmaşul său în 

scaunul arhieresc, P.S. Episcop Epifanie Norocel. În 1999, din iniţiativa P.S. Epifanie, s-a renovat şi 

faţada exterioară a clădirii vechi.   

Localul nou, construit din 1925 până în 1940, a fost dat parţial în funcţiune (parterul), în 1932, 

iar integral în 1941, când s-au mutat aici clasele şi administraţia.  

Seminarul a funcţionat în localul nou doar o scurtă perioadă de timp, în 1948 el fiind însuşit în 

mod abuziv de către comunişti, cu tot ce exista în el (chiar şi cu pălăriile profesorilor, care, consideraţi 

indezirabili, n-au mai avut acces în cancelarie).  

Clădirea a fost recuperată în 1995, Episcopia Buzăului judecându-se timp de cinci ani pentru a 

recupera ceea ce îi aparţinea de drept. Un jurist elveţian, care a vizitat şcoala în 1996, spunea că 

deţinerea ei de către altcineva ar însemna furt, edificiul având înscris în mozaic numele şi anul 

construirii. 

Preluarea noului local s-a făcut în mod gradual: între 1990-1992 Seminarul a primit două clase; 

între 1992-1995 etajul al doilea al clădirii a primit destinaţie de internat pentru elevi. Din 21 iulie 1995 

întregul edificiu a intrat în posesia Episcopiei. Clădirea anexă a localului nou a fost preluată şi ea în 

primăvara anului 1997, printr-un protocol încheiat între Episcopie şi Inspectoratul Şcolar. Pentru 

renovarea interiorului s-au depus importante eforturi fizice şi materiale. Ulterior, Episcopia Buzăului şi 

Vrancei a cumpărat clădirea anexă, pe care şcoala o are acum în dotare. 

Începând cu 1998, şcoala a fost supusă unui proces de înnoire, prin grija părintelui director 

Gheorghe Sava-Popa. Astfel, s-au realizat cabinete şcolare, laborator de informatică,  acoperişul şi 

faţada şcolii, terenul de sport, etc. 
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Trecând însă peste realitatea materială a Seminarului Teologic Buzău, trebuie menţionată 

contribuţia importantă pe care şi-a adus-o această instituţie la viaţa culturală a oraşului şi a ţării, prin 

oamenii de seamă pe care i-a dat. Seminariştii de altădată erau, prin educaţia specială de care beneficiau, 

puternic ancoraţi în viaţa culturală locală. Astfel, ei ţineau discursuri, cu ocazia evenimentelor deosebite: 

vizite ale domnitorilor, înmormântări ale episcopilor etc.  

O altă preocupare culturală a seminariştilor o constituia traducerile din limbile greacă şi 

franceză, publicate în Vestitorul bisericesc, scos de ierodiaconul Dionisie Romano, sau în broşuri 

imprimate la tipografia episcopală. Se remarcă în acest sens Nicu Deşliu, “şcolar din Siminar”, ca şi 

Haralambie Rădulescu. 

Mai târziu, activitatea literară se concretizează în reviste ale unor clase: Foaie distractivă, 

Licurici, Stropi de lumină. Dar, dacă aceste reviste au fost meteorice, laboratorul unde s-au şlefuit 

talente şi s-au plămădit iniţiative literare rămâne revista oficială a Seminarului, sugestiv intitulată 

Muguri. Primul număr a apărut în octombrie-noiembrie 1921 şi apoi se va edita regulat până în 1943. 

Revista era condusă de un comitet de elevi ai Seminarului, dar au publicat în paginile ei şi o seamă de 

viitori oameni de cultură şi dascăli ai şcolilor româneşti: I. G. Coman, viitor profesor de teologie, prof. 

D. Mărăcineanu, criticul literar C. Teodorescu-Pâcle, poetul şi editorul Ioan Georgescu, pr. prof. Horia 

Constantinescu şi mulţi alţii. 

Seminarul din Buzău a constitutit un catalizator al culturii, aceasta şi graţie profesorilor distinşi 

de aici: directorii Gavriil Munteanu şi Luca Pavel Călăceanu, primul, viitor academician; diac. Ion 

Costescu Duca, prolific publicist; pr. Constantin Provian, doctor în Teologie, dascăl de elită; pr. dr. Ioan 

Constantinescu; preotul Dumitru Luca; pictorul Ion Andreescu; George Anghelescu, doctor în Medicină 

la Paris, scriitor şi traducător; prof. dr. Ioan Bria; pr. prof. dr. Alexandru Stan etc.  

Numeroşi elevi aveau să facă cinste Seminarului de la Buzău: doi mitropoliţi ai Moldovei – Iosif 

Naniescu şi Irineu Mihălcescu; prof. D. Racoviţă; filologul academician I. C. Massim; Toma Dicescu – 

pedagog şi publicist, doctor în filosofie şi pedagogie la Leipzig; profesorul şi compozitorul Neagu 

Ionescu.  

Din perioada 1914-2001 menţionăm pe: pr. prof. I. G. Coman; pr. dr. Olimp N. Căciulă, pr. 

Antofie Radu, pr. prof. dr. Ştefan Alexe, pr. prof. dr. Vasile Sibiescu, pr. Gabriel Cocora, pr. conf. dr. 

Constantin Drăguşin, pr. prof. dr. Nicolae Necula, arhiep. dr. Casian Crăciun al Dunării de Jos, arhiep. 

dr. Ciprian al Buzăului şi Vrancei, pr. prof. dr. Constantin Coman etc.  

Aşadar, la 180 de ani de la punerea temeliei acestui aşezământ de cultură şi spiritualitate creştin-

ortodoxă, Seminarul Teologic Ortodox “CHESARIE EPISCOPUL” din Buzău reprezintă legătura 

perenă între tradiţia venerabilă a şcolii buzoiene şi modernitatea demersului didactic contemporan. 
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 II. Diagnoza mediului intern 

Şcoala oferă instruire în următoarele specializări : 

- liceu cursuri de zi – în domeniile: vocaţional teologic ortodox – preot 

 

II.1. Resurse umane 

 

II.1.1. Populaţia şcolară 

 

Seminarul Teologic  „Chesarie Episcopul” din Buzău a  şcolarizat în perioada 2010-2016: 

 

 

 

Ciclul Inferior al liceului 

Clasa Filiera Profil 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

clase elevi clase elevi clase clase elevi elevi clase elevi clase elevi 

IX Teologic Preot 2 60 2 1 29 30 1 29 1 29 1 29 

X Teologic Preot 2 56 2 1 30 57 1 30 1 31 1 29 

 

 

 

Ciclul Superior al liceului 

Clasa Filiera 
Calificarea  

profesională 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi 

XI Teologic Preot 1 29 2 56 2 55 2 51 1 30 1 29 

XII Teologic Preot 1 28 1 29 2 50 2 47 2 50 1 28 

  

 

 

 

 

 

 
                                                      

 

GRĂDINIŢA  CU PROGRAM  NORMAL 

            2011-2012 2012-2013             2013-2014             2014-2015 2015-2016 

grupe preşcolari grupe grupe grupe preşcolari grupe preşcolari grupe preşcolari 

2 60 2 60 2 61 8 186 7 166 
 

Şcoala de Arte şi Meserii / Şcoala Profesională cu durată de 3 ani 

Clasa 
Dome 

niul 

Calificarea  

profesională 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi 

IX/ANUL 

I 

Teolo

gic 

Cantor (cântăreţ 
bisericesc)/ 

Dascăl (Catehet) - - - - - - 1 20 - - - - 

X/ANUL 

II 

Teolo

gic 

Cantor (cântăreţ 

bisericesc)/ 
Dascăl (Catehet) - - - - - - - - 1 17 - - 

XI/ANUL 

III 

Teolo

gic 

Cantor (cântăreţ 

bisericesc)/ 
Dascăl (Catehet) - - - - - - - - - - 1 17 

Anul de Completare 

Clasa 
Dome

niul 

Calificarea  

profesională 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi 

XI 
Teolo

gic 

Dascăl 

(cateheţ) 

 

1 

 

17 

 

- 

 

 - - - - - - - - - 
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II.1.2.  Personalul şcolii 

 

 

a) Distribuţia personalul şcolii în perioada 2010-2016 este următoarea: 

 

 
Categorie 

personal 
Norme 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Personal didactic 13,04 15,05 15,03 13,29 19,31 16,87 

Personal didactic auxiliar 7 6,50 6,50 6,50 7 7 

Personal nedidactic 14 14 14 14 15,50 15,50 

Total 34,04 35,55 35,53 33,79 41,81 39,37 
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Titulari Suplinitori 
2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

9 9 9 10 13 13 15 12 12 10 16 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad 
2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

Fără grad 8 6 3 2 5 5 

Definitiv 2 2 4 3 0 1 

Grad II 5 2 3 1 3 6 

Grad I 9 8 8 11 17 10 

Doctorat 3 3 3 3 4 5 

Total 24 21 21 20 29 27 
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An şcolar Grupe de vârstă Total 
Sub  

30 ani 

Între  

30-45 ani 

Între  

46-55 ani 

Peste  

55 ani 

2010-2011 Personal didactic 24 4 8 5 7 
2011-2012 Personal didactic 21 3 7 6 5 
2012-2013 Personal didactic 21 3 8 5 5 
2013-2014 Personal didactic 20 - 10 5 5 
2014-2015 Personal didactic 29 4 12 6 7 
2015-2016 Personal didactic 27 3 13 6 5 

 

 

 

 
Vechime în învăţământ 

An 

şcolar 
De la 

0-1 an 

De la 

1-2 ani 

3-5  

ani 

5-10  

ani 

10-15  

ani 

15-20 

ani 

20-25 

ani 

25-30 

ani 

30-35 

ani 

Peste 

35 ani 

2010-2011 2 1 1 1 1 2 3 5 5 3 
2011-2012 - 1 1 1 1 1 4 4 5 3 
2012-2013 - 1 1 1 1 2 2 5 5 3 
2013-2014 - 1 2 3 3 2 3 2 3 1 
2014-2015 4 0 1 2 4 3 4 3 5 3 
2015-2016 3 0 1 3 4 3 2 3 3 5 

 

 

 

 
 

Disciplina 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Nr. Posturi Nr. Posturi Nr. Posturi Nr. Posturi Nr. Posturi Nr. Posturi 

Baza PCO 

CUM 

UL Baza PCO Baza PCO Baza PCO Baza PCO Baza PCO 

Matematică 0,44 - - 0,44 - 0,34 - 0,22 0,16 0,22 0,16 0,22 0,50 

T.I.C. - - 0,50 - 0,50 - 0,45 - 0,44 - 0,44 - 0,28 

Fizică - - 0,50 0,44 - - 0,34 - 0,27 - 0,27 - 0,27 

Chimie - 0,25 - - 0,22 - 0,17 - 0,22 - 0,22 - 0,21 

Biologie  - 0,22 - - 0,22 - 0,17 - 0,22 - 0,22 - 0,11 

Ansamblu coral - 0,11 0,22 - 0,39 - 0,39 - 0,28 - 0,28 - 0,27 

Geografie 0,37 - -  0,39 - 0,39 - 0,38 - 0,38 - 0,22 

Limba română 1 0,39 - 1 0,39 1 0,34 0,95 0,11 0,95 0,11 1 - 

Limba franceză 0,22 0,33 - 0.22 0.34 0,22 0,39 0,38 0,11 0,38 0,11 0,50 - 

Limba engleza 0,78 - - 0.78 - 0,78 - 0,62 - 0,62 - 0,50 0,05 

Limba latină 0,33 0,11 - 0,05 0,34 0,27 0,12 0,28 - 0,28 - - 0,10 

Limba greacă - - 0,44 - 0,39 - 0,39 - 0,27 - 0,27 0,10 - 

Istorie - 0,33 - - 0,39 - 0,39 - 0,28 - 0,28 0,10 0,17 

Ed. 

Antreprenorială 

 

- 

 

0,17 

 

- 

 

- 

 

0,11 - 0,12 

- 0,05 - 0,05 - 0,05 

Ştiinte Socio-

Umane 

 

- 

 

0,37 

 

- 

 

- 

 

0,39 - 0,39 

 

- 

 

0,33 

 

- 

 

0,33 

 

- 

 

0,27 

Religie 2,56 1,57 0,61 2,98 1,91 2,73 2,47 2,21 2,49 2,21 2,49 2,24 1,90 

Muzică - 0,06 0,33 - 0,39 - 0,39 - 0,39 - 0,39 - 0,27 

Ed. Fizică 0,39 - - 0,39 - 0,39 - - 0,38 - 0,38 - 0,32 

Arte plastice - 0,44 - - 0,39 - 0,39 - 0,27 - 0,27 - 0,22 

Educatoare - - - 2 - 2 - 7 1 7 1 7 - 

Total 6,09 4,35 2,60 8,69 6,37 8,07 6,96 11,66 7,65 11,66 7,65 11,66 5,21 
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II.1.3. Indicatori de evaluare a performanţei 

 

 

   II.1.3.1. Rezultate şcolare 

 

 

a) Medii înregistrate la absolvire   

 

  

 
 

Filiera 

An  

 

şcolar 

Nr.  

elevi 

înscrişi 

Nr.  

elevi 

rămaşi 

Nr.  

elevi 

promovaţi 

Medii generale între Procent  

de  

promovare 
5-5.99 6-6,99 7-7.99 8-8,99 9-10 

 

 

Vocaţională 

2010-2011 173 172 171 9 9 53 60 40 99,42% 

2011-2012 203 196 186 10 17 67 66 26 94,90% 

2012-2013 192 188 183 3 31 67 61 21 97,34% 

2013-2014 157 156 156 6 10 59 60 21 100% 

2014-2015 160 154 154 6 13 58 57 20 100% 

2015-2016 133 131 114 1 12 45 51 22 100% 
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b) Rezultate obţinute de elevii claselor a XII-a la examenul de Bacalaureat  

Filiera An  

şcolar 

Nr. elevi 

prezenţi  

Nr. elevi 

reuşiţi 

Medii generale între Procent de 

promovare 6 - 6.99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 

 

 

Vocaţională  

2010-2011 28 27 7 9 8 3 96,43% 

2011-2012 25 25 6 7 10 2 100% 

2012-2013 50 47 12 15 16 4 94% 

2013-2014 46 46 11 17 12 7 100% 

2014-2015 48 46 4 20 18 4 95,83% 

2015-2016 31 30 4 12 11 3 96,77% 

 

 

 

 
 

 

II.1.3.2. Situaţia transferurilor elevilor: 

 

An şcolar Clase Plecaţi Veniţi 
2010-2011 IX-XII 1 - 
2011-2012 IX-XII 5 2 
2012-2013 IX-XII 4 - 
2013-2014 IX-XII 1 - 
2014-2015 IX-XII 6 - 
2015-2016 IX-XII 2 - 
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II.1.3.3. Absenteism  

 

An şcolar Clase Total Nemotivate Motivate 
2010-2011 IX-XII 11759 2289 9470 
2011-2012 IX-XII 9317 2490 6827 
2012-2013 IX-XII 6723 1922 4801 
2013-2014 IX-XII 4357 1942 2415 
2014-2015 IX-XII 5318 2392 2926 
2015-2016 IX-XII 3026 840 2186 

 

 

 
 

 

II.2. Resurse materiale 

 

Resursele de care au nevoie elevii pentru a obţine serviciile educaţionale furnizate de şcoală: 

 9 săli de clasă dotate cu mobilier modern; 

 cabinete pe discipline de specialitate; 

 un laborator de chimie – în proiect de reabilitare din punct de vedere  al dotării tehnice 

performante; 

 un laborator de fizică - în proiect de reabilitare din punct de vedere  al dotării tehnice 

performante; 

 un laborator de biologie - în proiect de reabilitare din punct de vedere al dotării tehnice; 

 o bibliotecă cu peste 8 500 de volume, achiziţiile din ultimii ani – 1000 volume; 

 internat cu 150 de locuri şi cantina cu 200 locuri; 

 laboratoare pentru instruirea practică (2 paraclise); 

 laborator de informatică; 

 club european-centru de documentare şi informare ; 

 laborator de muzică; 

 teren de sport cu noctună; 

 cabinet medical  în care îşi desfăşoară activitatea un medic şi două asistente; 

 În limita fondului alocat din venituri extrabugetare pentru manuale, elevii pot beneficia de 

consultarea acestora prin intermediul bibliotecii; 

 25 elevi au beneficiat în anul şcolar 2009-2010 de burse acordate prin programul “Bani de 

liceu”; 
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 21 elevi au beneficiat în anul şcolar 2010-2011 de burse acordate prin programul “Bani de 

liceu”; 

 26 elevi au beneficiat în anul şcolar 2011-2012 de burse acordate prin programul “Bani de 

liceu”; 

 20 elevi au beneficiat în anul şcolar 2012-2013 de burse acordate prin programul “Bani de 

liceu”; 

 14 elevi au beneficiat în anul şcolar 2013-2014 de burse acordate prin programul “Bani de 

liceu”; 

 8 elevi au beneficiat în anul şcolar 2014-2015 de burse acordate prin programul “Bani de liceu”; 

 10 elevi beneficiază anual de locuri gratuite în tabere şcolare, în urma unui protocol încheiat cu 

Directia Judeţeană pentru Tineret. 

 Existenţa unor colaborări cu Fundaţia “Sf. Sava de la Buzău”, Centrul Cultural Filantropic 

“Sf. Cuv. Parascheva”, Parohia “Cuvioasa Parascheva” Buzău, prin care şcoala poate folosi spaţii 

externe pentru activităţi şcolare şi extraşcolare.  

 De asemenea, s-a autorizat şi este în curs de acreditare ca nivel preşcolar, în cadrul şcolii noastre, 

grădiniţa “Cuvioasa Parascheva”, construcţie terminată în anul 2010. In prezent aici funcționează trei 

grupe de copii în program normal. Intenționăm, ca după refacerea autorizației I.S.U. să mai înființăm 

două grupe cu program prelungit. 

 Din anul școlar 2014-2015, Seminarul Teologic a preluat și Grădinița cu program normal 

”Căsuța Piticilor”. 
 

 

 II.3. Resurse  financiare 

 BUGETUL PE ANI CALENDARISTICI  

- lei - 

NR. 

CRT. 
RESURSE FINANCIARE 

VALORI 

2011 

VALORI 

2012 

VALORI 

2013 

VALORI 

2014 

VALORI 

2015 

VALORI 

2016 

estimări 

2017 

 

1. 
Alocari de credite bugetare din Bug. Local  

 

1096480 
961290 1113300 1290000 

 

1316000 
1815442 1800000 

  Cheltuieli de personal 650480 750290 823300 1021000 1040000 1270000 1300000 

  Cheltuieli materiale 446000 178000 290000 269000 276000 545000 500000 

  Burse sociale 0 0 0 0 0 0 0 

  Ajutoare sociale - Tichete Cadou 0 0 0 0 0 0 0 

  Cheltuieli de capital 0 33000 0 0 0 0 0 

2. Alocari de credite bugetare din Bug. de Stat 50141 46325 38489 45800 53858 64000 64000 

  Cheltuieli de personal 6684 4005 2777 3800 4003 6000 6000 

  Cheltuieli materiale din care: 0 0 0 0 0 0 0 

    Dotari cu mobilier 0 0 0 0 0 0 0 

    carte scolara 0 0 0 0 0 0 0 

    materiale sportive 0 0 0 0 0 0 0 

    
Deplasari examene 

nationale 
0 0 0 0 0 0 0 

  Ajutoare sociale din care: 10813 9452 9743 20000 21947 25000 25000 

    naveta elevi interni 10813 9452 9743 0 21947 25000 25000 

    100 Euro cadre didactice 0 0 0 0 0 0 0 

  Burse - Bani de liceu 32644 32868 25969 22000 27908 33000 33000 

  Cheltuieli de capital 0 0 0 0 0 0 0 

3. Resurse extrabugetare 453872 526358 558047 700000 700000 700000 700000 

  Cheltuieli de personal 0 0 0 0 0 0 0 

  Cheltuieli materiale din care: 453872 526358 558047 700000 700000 700000 700000 

    
Materiale de intretinere si 

curatenie 
143215 91033 133831 82000 83000 83000 83000 

  Reparatii curente 4873 3247 5256 15600 14600 4600 4600 

    
Dotari cu obiecte de 

inventar 
2436 6977 9370 4200 4100 4000 4000 

    
Cheltuieli cu hrana elevilor 

interni 
303348 425101 409590 598200 598300 608400 608400 

TOTAL BUGET 1600493 1533973 1709836 2035800 2069858 2579442 2564000 
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III. Analiza diagnostică (Metoda SWOT şi PESTE) 

 

III.1. Analiza SWOT 

 

III.1.1. Analiza mediului intern. 

 

Puncte tari 

 

1. Bază materială adecvată profilului.  

2. Realizarea planului de şcolarizare. 

3. Încadrarea cu personal calificat a tuturor catedrelor declarate vacante. 

4. Un corp profesoral bine pregătit, dornic de afirmare şi perfecţionare. 

5. O foarte bună colaborare între profesorii de cultură generală şi de specialitate. 

6. Pregătirea profesională a elevilor se face la standardele ocupaţionale europene. 

7. Parteneriat real şi eficient cu agenţi economici. 

8. Dezvoltarea bazei materiale se face şi prin surse extrabugetare. 

9.. Toţi absolvenţii sunt admişi în învăţământul superior. 

10. Caracterul aplicativ de calitate al activităţilor desfăşurate cu elevii. 

11. Realizarea unei învăţări parteneriale  centrată pe elevi. 

12. Încadrarea cu personal bine pregătit din punct de vedere profesional. 

13. Implicarea părinţilor în acţiunile de dotare şi întreţinere a şcolii. 

14. Susţinerea financiară la timp din partea Consiliului local, astfel încât centrul financiar să nu 

înregistreze datorii faţă de furnizorii de servicii. 

15. Un procent ridicat al cadrelor didactice ce deţin gradul didactic I. 

16. Rezultate deosebite obţinute de elevii şcolii la fazele judeţene şi naţionale ale olimpiadelor 

interdisciplinare. 

17. Cadre didactice care lucrează în echipă, inovative, cu capacitate decizională şi de asumare a 

schimbării. 

18. Existenţa unei infrastructuri competitive: laboratoare de specialitate, internat, cantină, reţea de 

calculatoare, acces permanent la Internet.. 

19. Promovarea proiectelor europene care schimbă cultura organizaţională a şcolii.  

20. Implicarea elevilor in proiecte europene=atitudine pozitiva fata de scoala si procesul educational. 

 

Puncte slabe 

 

1. Costurile pentru întreţinerea laboratoarelor. 

2. Populaţia şcolară este eterogenă. 

3. Lipsa de interes a familiei faţă de şcoală. 

4. Dificultăţi în aplicarea strategiei de învăţare centrate pe elev. 

5. Lipsa unui cabinet propriu de orientare şcolară şi profesională a elevilor. 
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6. Efectuarea practicii liturgice cu grupe mari de elevi (clasa). 

7. Comunicare deficitară elev – părinte, părinte – profesor. 

8. Nu toţi diriginţii sunt atenţi la procesul de orientare şcolară. 

 

III.1.2. Analiza mediului extern 

 

 Oportunităţi  

 

1. Relaţii de colaborare cu alte şcoli din judeţul Buzău şi din ţară: Seminarul Teologic „Sf. Andrei” din 

Galaţi; Seminarul Teologic „Sf. Ioan Casian” din Tulcea; Seminarul Teologic „Mitropolitul Veniamin 

Costachi” din Iaşi; Liceul „Mihai Viteazul” din Sf. Gheorghe etc. 

2. Introducerea sistemului de certificare a calităţii învăţământului. 

3. Posibilitatea iniţierii unor proiecte educaţionale cu şcoli din ţară şi din Europa. 

4. Colaborarea cu British Council, Reprezentanţa CE la Bucureşti, Junior Achievement, Institutul 

Cultural Român, Serviciul Cultural al Ambasadei Franţei la Bucureşti, Institutul Francez, Serviciul 

European de Voluntariat, Centrul de limbi moderne de la Graz. 

 

 Ameninţări  

 

1. Scăderea numărului de elevi cu vârste cuprinse între 14–19 ani. 

2. Scăderea bugetului familial. 

3. Situaţia financiară precară a familiilor elevilor îi poate determina să nu-şi mai poată plăti alocaţia de 

hrană şi internat. 

4. Lipsa motivaţiei activităţii pentru cadre didactice. 

5. Migrarea în străinătate a elevilor şi a absolvenţilor. 

6. Slaba relansare economică a judeţului. 

 

Rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare: 

 

 Perfecţionarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din şcoală pentru asigurarea 

calităţii actului educaţional. 

 Adaptarea ofertei educaţionale prin calificări şi curriculum la cerinţele de piaţă locale, regionale 

şi europene . 

 Stimularea şi valorizarea elevilor pentru parcurgerea nivelelor de calificare conform Cadrului 

European al Calificărilor. 

 Pregătirea suplimentară teoretică şi practică pentru elevii cu nevoi speciale. 

 Desfăşurarea activităţilor în internat, cantină care să contribuie la acumularea fondurilor proprii. 

 Reducerea numărului de abateri disciplinare printr-o mai bună colaborarea cu familiile elevilor. 

 Asigurarea calităţii în cadrul activităţilor derulate în şcoală. 

 Continuarea activităţilor de cooperare europeană şi mobilitate interinstituţională. 

 Reconsiderarea voluntariatului din perspectivă europeană. 
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III.2. Analiza  PESTE  

   

III.2.1 Contextul politico-legislativ 

 

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc se structurează 

pe axele principale ale direcţiilor strategice formulate în Programul de Guvernare pentru perioada 2013-

2016, în documentele de politici educaţionale ale MEN şi în următoarele acte normative, cu modificările 

şi completările ulterioare: 

 Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale; 

 Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005, 

privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat 

prin O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005; 

 O.M.Ed.C. nr.5020/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după 

finalizarea învăţământului obligatoriu; 

 Regulamentul privind actele de studii şi documente şcolare în învăţământul preuniversitar 

aprobat prin O.M.Ed.C. nr.3502/3.03.2005; 

 O.M.Ed.C. nr.4706/29.07.2005 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea unităţilor de 

învăţământ preuniversitar în vederea acreditarii; 

 O.M.E.N nr. 4682/28.09.1998, Regulamentul de organizare şi  desfăşurare a inspecţiei şcolare 

şi Metodologia de aplicare a regulamentului inspecţiei şcolare;  

 Ordin nr. 3104/30.01.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind 

mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013 - 2014, 

aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/2012 

 Ordin nr. 3271/25.02.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind 

mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, 

aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/2012 

 Ordin  MEN nr. 4959/2.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul 

anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

 Ordin  MEN nr. 4923/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 

bacalaureat naţional – 2014 

 Ordin MEN  nr. 4925/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015 

 O.G nr. 97/9.09.2009 privind noua structură şi noua metodologie de organizare a examenului 

naţional de bacalaureat; 

 Ordinul M.E.C.T.S  nr. 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă 

pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; 

  Ordinul nr. 4872/22.07.2009 privind aprobarea Certificatului de absolvire a Departamentului 

pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Metodologia formării continue a personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar; 

 Ordinele M.E.C.I nr. 5097, nr. 5098, nr. 5099 din 2009, privind aprobarea programelor 

şcolare pentru disciplinele de studiu din învăţământul preuniversitar; 

 Ordinul M.E.C.I nr. 5132/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte; 

 Ordinul MEN 4927/28.08.2013 privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 5347/2011 

privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a –a XII-a, filiera 

vocaţională, profilul pedagogic; 

 Iniţierea şi susţinerea de către guvern a unor programe sociale ( suplimentul gratuit de hrană, 

“Laptele şi cornul”, pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal şi elevii din clasele 

I-VIII; manuale gratuite pentru învăţământul obligatoriu; rechizite şcolare gratuite pentru 

elevii din clasele I-VIII cu venituri mici; burse sociale; programul  “Bani de liceu”, aprobat 

prin H.G nr. 1488/2004; programul “Euro 200”); 

 Guvernul României - Programul Naţional de Guvernare 2013-2016; 
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 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României - orizonturi 2013-2020-2030; 

 Strategia Lisabona 2010. 

 Strategia Europa 2020. 

 Convenţia O.N.U. privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi adoptată de Adunarea 

Generală a Naţiunilor Unite în data de 13 decembrie 2006 şi semnată de România în data de 

27 iulie 2007; 

 Ordinul nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.E.C.I de reducere a 

fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar. 

         Simpla enumerare a documentelor normativ de mai sus, privind învăţământul universitar, nu 

explică decât prin studiul şi, mai ales aplicarea lor, serioasele probleme create şcolilor de către un sistem 

legislativ instabil, complicat, adesea confuz, restrictiv şi în continuă transformare. Legea Educaţiei  

Naţionale se aplică parţial, cu multe inconsecvenţe, deoarece nenumărate  acte normative subsecvente 

nu au fost elaborate şi aplicate.Dintre tóate acestea Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor din învăţământul preuniversitar, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliilor de administraţie sunt cele mai aşteptate, deoarece pot elimina actúala confuzie cu privire la 

structura şi componenţa C.A.-urilor şi, totodată, să definitiveze situaţia organelor de conducere ale 

unităţilor şcolare; se poate oferi stabilitate, coerenţă, continuitate şi mai ales autoritate demersului 

managerial prin organizarea concursurilor de numire a organelor de conducere şi control ce un au mai 

fost efectuate din 2008. 

 

III.2.2. Contextul socio-economic 
  

 PROIECŢIA POPULAŢIEI LA ORIZONTUL ANULUI 2025 LA NIVEL JUDEŢEAN 
 

Din datele statistice înregistrate in ultimii 5 ani reiese tendinţa de scădere a populaţiei. 
Sursa: INCSMPS, conf.INS, «Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în 2025» - varianta medie. 

  
2005 2010 2013 2015 2020 2025 

2013-2005 2025-2005 

Nr. % Nr. % 

România 

(total) 

21,614.

7 

21,226.

3 

20,961.

5 

20,696.

6 

20,026.

4 

19,243.

4 

-

653.3 

-

3.0% -2,371.3 -11.0 

Regiunea 

Sud-Est 

(total) 2,842.3 2,786.1 2,738.0 2,706.6 2,605.1 2,487.7 

-

104.3 

-

3.7% -354.6 

-

12.5

% 

Jud 

Buzău 

(total) 493.4 479.6 469.4 462.7 443.3 422.8 -24.0 

-

4.9% -70.6 

-

14.3

% 

 

PROIECTIA DETALIATĂ ANUAL PÂNĂ ÎN 2013                                             - Mii pers. 

total  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Regiunea Sud-

Est (total) 2,842.3 2830.7 2819.3 2808.1 2797.0 2786.1 2769.9 2753.9 2,738.0 

Jud Buzău 493.4 490.6 487.8 485.0 482.3 479.6 476.2 472.8 469.4 

          

0-14 ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Regiunea Sud-

Est (total) 446.3 438.5 430.9 423.4 416.1 408.9 405.0 401.2 397.4 

Jud Buzău 76.1 74.8 73.5 72.2 70.9 69.7 68.9 68.0 67.2 

          

15-64 ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Regiunea Sud-

Est (total) 1990.0 1987.4 1984.8 1982.3 1979.7 1977.2 1965.2 1953.3 1941.4 

Jud Buzău 329.7 329.0 328.3 327.5 326.8 326.1 324.4 322.6 320.9 

65 si peste 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Regiunea Sud-

Est (total) 406.0 404.8 403.5 402.3 401.2 400.0 399.7 399.4 399.1 

Jud Buzău 87.6 86.8 86.1 85.3 84.5 83.8 82.9 82.1 81.3 
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Proiecţia evoluţiei tinerilor şi vârstnicilor 
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Pe medii rezidenţiale scăderea cea mai semnificativă s-a produs în urban. Dacă în mediul urban 

reducerea populaţiei s-a datorat în special scăderii numărului bărbaţilor, în mediul rural, numărul 

femeilor s-a redus mai accentuat decât numărul bărbaţilor. 

Principalul factor care a determinat scăderea populaţiei este sporul natural negativ. 

 

PROIECŢIA POPULAŢIEI DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ 
 

Sursa: date prognozate furnizate de INS 

Prognoza populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară din Regiunea Sud-Est 
  

Grupe de 

vârstă 
2005 2010 2015 2020 2025 

2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

3 - 6 ani 
112.9 107.7 

101.9 90.5 77.7 -11 -9.7% -35.2 -31.2% 

7-14 ani 252.1 222.8 217.3 205 184.7 -34.8 -13.8% -67.4 -26.7% 

15-24 ani 440.3 381.4 302.6 272 264.1 -137.7 -31.3% -176.2 -40.0% 

          

Prognoza populaţiei din grupa de vârstă 3-6 ani  
     

  2005 2010 2015 2020 2025 
2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

România 
867.6 827.0 793.0 715.0 623.1 -74.566 -8.6% -244.474 -28.2% 

Regiunea Sud-

Est 112.9 107.7 101.9 90.5 77.7 -11 -9.7% -35.2 -31.2% 

Jud Buzău    
19.3 18.012 17 15.4 13.6 -2.3 -11.9% -5.7 -29.5% 

          

Prognoza populaţiei din grupa de vârstă 7-14 ani  
     

  2005 2010 2015 2020 2025 
2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

România 
1941.4 1717.6 1673.5 1595.7 1458.9 -267.897 -13.8% -482.469 -24.9% 

Regiunea Sud-

Est 252.1 222.8 217.3 205 184.7 -34.8 -13.8% -67.4 -26.7% 

Jud Buzău    
43.1 38.6 36.6 34.3 31.3 -6.5 -15.1% -11.8 -27.4% 

          

Prognoza populaţiei din grupa de vârstă 15-24 ani  
     

  2005 2010 2015 2020 2025 
2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

România 

3317.7 2906.3 2358.1 2121.5 2065.1 -959.631 -28.9% 

-

1252.584 -37.8% 

Regiunea Sud-
Est 440.3 381.4 302.6 272.0 264.1 -137.7 -31.3% -176.2 -40.0% 

Jud Buzău    
70.3 62.4 51.9 46.9 44.4 -18.4 -26.2% -25.9 -36.8% 
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  Prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică pentru orizontul anului 2025 

arată o scădere continuă pentru judeţul Buzău, astfel dacă în 1990 populaţia judeţului Buzău era de 

521334 locuitori, în anul 2005 a fost de 494052 locuitori, la orizontul anului 2025 scăderea va fi de 14,3 

%, adică cu 70600 locuitori.  

Pe grupe de vârstă - situaţia se prezintă astfel: 

 Între 0 şi 14 ani se remarcă o scădere până în 2025 de 28,8 %. 

 Pe grupa de vârstă de 15-64 de ani se remarcă o scădere până în 2025 de 13,1 %. 

 Pe grupa de vârstă de peste 65 de ani se remarcă de asemenea o scădere, dar mult mai mică 

decât pentru celelalte grupe de vârstă (6,2 %). 

 

Proiecţia evoluţiei tinerilor şi vârstnicilor 
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Figura 3. Proiecţia evoluţiei tinerilor şi vârstnicilor, Buzău 

Sursa datelor: INS, PRAI  

 

 

Pentru populaţia de vârstă şcolară pe grupele de vârstă 3-6 ani, 7-14 ani şi 15-24 ani, 

previziunea pentru orizontul anului 2025 arată o scădere la nivelul judeţului, astfel: 

 

 Grupa de vârstă 3-6 ani – scăderea faţă de anul 2005 va fi de 29,5 %. 

 Grupa de vârstă 7-14 ani – scăderea faţă de anul 2005 va fi de 27,4 %. 

 Grupa de vârstă 15-24 ani – scăderea faţă de anul 2005 va fi de 36,8 %. 
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EVOLUŢIA PREVIZIONATĂ PENTRU 

POPULAŢIA DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ DIN JUD. 

BUZĂU

62,4

19,3 18,012 17 15,4 13,6

43,1
38,6 36,6

34,3 31,3

51,9
46,9

44,4

70,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2005 2010 2015 2020 2025

m
ii 

pe
rs

oa
ne

3 - 6 ani 7-14 ani 15-24 ani

 

         Figura 4. Evoluţia previzionată pentru populaţia de vârstă şcolară din jud. Buzău 

 

În judeţul Buzău cea mai mare scădere se preconizează pentru grupa de vârstă 15-24 ani, aceasta 

fiind estimata în 2025 de 36,8 % faţă de anul 2005, dar mai mică decât scăderea estimată la nivel 

regional (40,0 %).  
 

 PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA DEMOGRAFICĂ. IMPLICAŢII PENTRU 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

Din punct de vedere al influenţelor datelor prezentate asupra educaţiei şi formării profesionale, 

apreciem următoarele: 

 Scăderile prognozate pentru populaţia din grupele de vârstă 3-6 ani, 7-14 ani şi 15-24 ani 

impun optimizarea ofertei de formare profesională iniţială prin: 

 Concentrarea pregătirii în şcoli cu potenţial din punct de vedere al resurselor materiale şi 

umane din judeţ. 

 Eliminarea paralelismului nejustificat în oferta de formare profesională iniţială pentru şcoli 

apropiate; 

 Structurarea ofertei educaţionale în formarea iniţială pe două direcţii şi anume: calitatea 

formării profesionale şi integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii. 

 Utilizarea eficientă a resurselor umane şi materiale în cadrul reţelelor de şcoli.  

 Asigurarea accesului la formarea iniţială a elevilor din mediul rural prin adaptarea reţelei 

şcolare şi prin adoptarea unor măsuri eficiente în vederea egalităţii şanselor; dezvoltarea 

transportului şcolar astfel încât să răspundă cerinţelor de deplasare a elevilor din localitatea de 

domiciliu la şcolile care le pot oferi cele mai bune condiţii de pregătire. 

 Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea unei pregătiri de calitate 

certificată prin inserţia socio profesională a absolvenţilor. 

 Creşterea numărului populaţiei cu vârsta de peste 65 ani va conduce la sporirea nevoilor 

asistenţei sociale şi medicale, învăţământului revenindu-i rolul de promotor al ofertei de formare 

atât prin planurile de şcolarizare cât şi prin curriculum adaptat.  

 Compensarea diminuării populaţiei şcolare poate fi realizată de şcoli prin oferta de formare 

continuă care să răspundă nevoilor de formare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 30-64 ani. 

 Asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională a populaţiei rrome. Deschiderea pieţei 

muncii din întreaga Uniune Europeană, în condiţiile noului statut al României de stat membru al 

UE, are ca efecte, datorită migraţiei externe, un important deficit de forţă de muncă. Fenomenul 

este deja sesizat în Regiunea Sud Est în industria construcţiilor navale şi în construcţii. 

 
DIN  PUNCT  DE  VEDERE  ECONOMIC 

Proiecţia ofertei si a cererii de forţa de muncă la nivel local la orizontul anilor 2007-2013 



20 

 

 

Pe sectoare de activitate, pentru judeţul Buzău, proiecţia cererii de forţă de muncă la nivelul 

anilor 2007-2013 se prezintă astfel: 

 

Cererea potenţială pe activităţi economice  Sursa: INS, Institutul Naţional de Cercetare 

Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale  
 

A fost identificată nevoia de personal calificat în următoarele domenii de activitate: construcţii, 

comerţ, industrie alimentara, pentru următoarele ocupaţii: zidar, zugrav, lucrator finisor pentru 

construcţii, lucrator în structuri pentru construcţii; lucrator în tâmplărie, brutar, patiser, lucrator în 

comerţ. Este constatată o descreştere a cererii de cadre pentru învăţământ de  4,1%,care poate să se 

amplifice concomitent cu descreşterea demografică la nivelul de vârstă o-14 ani de cca. 28,8% până 

în 2025. 
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Fig.1 - Evolutia prognozata pentru cererea potential alte activitati economice in perioada 2002-

2013 

BUZAU 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

crestere/scadere 

2013 fata de 2005

agricultura, vânătoare şi silvicultură 38.4 37.9 37.3 36.7 36.1 35.6 35.0 34.4 33.8 33.3 32.7 32.1 -12.6

pescuit şi piscicultură 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

industrie extractiva 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 -6.6

industrie prelucratoare 35.2 35.8 36.4 37.0 37.6 38.2 38.9 39.5 40.1 40.7 41.3 41.9 13.3

energie electrica, termica, gaze, apa 2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 -17.0

construcţii 7.9 8.2 8.5 8.8 9.1 9.4 9.8 10.1 10.4 10.7 11.0 11.3 28.6

comerţ 13.9 14.5 15.0 15.6 16.1 16.7 17.2 17.8 18.3 18.9 19.5 20.0 28.6

hoteluri şi restuarante 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 40.7

transport, depozitare, comunicaţii 6.4 6.7 6.9 7.2 7.4 7.7 8.0 8.2 8.5 8.7 9.0 9.2 28.6

intermedieri financiare 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 15.1

tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de 

servicii prestate în principal firmelor 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 5.5

administraţie publică şi apărare 11.0 10.8 10.6 10.4 10.1 9.9 9.7 9.5 9.3 9.0 8.8 8.6 -17.0

învăţământ 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 -4.1

sănătate şi asistenţă socială 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 6.9 3.9

alte 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 -12.6
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III.2.3. Contextul tehnologic  

 

Programul Ministerului Educaţiei Naţionale, Sistemul Educaţional Informatizat – SEI, prin care 

a avut loc dotarea tuturor liceelor cu câte o reţea de calculatoare performante, precum si implementarea 

pachetului de programe Asistent Educaţional pentru Liceu – AEL a prezentat avantaje indiscutabile 

pentru modernizarea procesului de învăţământ. Sprijinul M.E.N. acordat iniţiativelor unităţilor şcolare în  

sensul predării-învăţării  asistate de calculator, reprezintă indiscutabil un punct forte în această direcţie. 

În plus, posibilitatea reală a folosirii soft-urilor educaţionale în procesul instructiv-educativ reprezintă 

un avantaj suplimentar. În anii 2003-2008 şcoala a primit aparatură pentru dotarea a două laboratoare 

AEL, funcţionale şi astăzi, ce reprezintă solide mijloace pentru desfăşurarea unui învăţământ modern 

pentru toate disciplinele ariilor curriculare şi nu doar pentru desfăşurarea orelor de TIC şi informatică. 

De mare utilitate s-a dovedit înfiinţarea unui Centru de Documentare şi Informare ce răspunde 

astfel unor necesităţi reale de acces cât mai larg atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, la noile 

tehnologii de informare şi comunicare. 

     Aceste programe au încetat din 2008, astfel că de atunci aparatura informatică din dotarea şcolilor s-a 

uzat moral încât nu mai este compatibilă cu noile soft-uri iar MEN nu a mai alocat fonduri pentru up-

datarea aparaturii. 

       În această perioadă de criză nici fondurile de la bugetul local  nu au fost prea generoase, astfel că 

pentru dotarea cu echipamente/ mijloace fixe, am apelat îndeosebi la atragerea de surse extrabugetare 

pentru a menţine şi îmbunătăţi şi chiar îmbogăţi dotarea cu aparatură IT. Necesităţile sunt însă deosebit 

de mari şi, mai ales, nivelul de aşteptare al elevilor, părinţilor şi profesorilor, în acest timp al societăţii 

cunoaşterii, încât a fi deosebit de necesară dotarea tuturor claselor cu cel puţin un video-proiector, iar 

acest proiect de anvergură nu poate fi susţinut din fonduri proprii. Deşi, în ultimii 3-4 ani, 

MEN,Inspectoratul Şcolar Judeţean şi CCD au oferit numeroase proiecte de formare şi perfecţionare în 

domeniul NTIC, totuşi necesitatea lor se menţine, în condiţiile în care aceste tehnologii şi, mai ales soft-

urile lor, evoluează permanent, iar mulţi profesori, mai ales cei de peste 50 de ani, au o insuficienta 

pregătire în ceea ce priveşte utilizarea programelor de calculator.  

Oferta de formare în acest sens a instituţiilor de învăţământ superior si a agenţilor economici 

poate fi valorificată, în condiţiile motivării cadrelor didactice pentru a urma astfel de cursuri de 

perfecţionare. 

Extrem de oportune si necesare sunt, în perspectiva asigurării calităţii învăţământului si a oferirii 

de şanse egale în dezvoltare a tuturor elevilor, reluarea Programului M.E.N privind dotarea unităţilor de 

învăţământ cu fonduri pentru laboratoarele de biologie, fizica, chimie, şi pentru îmbogăţirea fondului de 

carte a bibliotecilor şcolare. 

În lipsa unei reacţii guvernamentale şcoala va trebui  să se îndrepte spre accesarea de  resurse 

financiare provenite din fonduri europene. 

 

 

III.2.4. Contextul ecologic 

 

Conform datelor oficiale, Municipiul Buzău înregistrează  indicatori de poluare ridicaţi la 

calitatea aerului, apei si solului, factori ce influenţează starea generala de sănătate si confort a 

locuitorilor, dar mai ales a copiilor. 

Studiile de specialitate releva faptul ca speranţa de viaţa a buzoienilor este, în medie, cu cinci ani 

mai mica in comparaţie cu media de la nivelul ţării. Cauzele acestei situaţii sunt, desigur,multiple şi nu 

doar ecologice, însă amintim numai realitatea conform căreia în ultimii 15 ani au dispărut 60% din 

spatiile verzi din interiorul oraşului si din centura naturală de protecţie. 

Şcoala noastră,beneficiară a unui generos parc şi ,totodată, Eco-Şcoală, se va implica şi mai 

departe în menţinerea unui mediu sănătos, în derularea unor proiecte prin care să-şi menţină titlul şi prin 

care să educe elevii în spiritul respectului faţă de natură. 
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 IV. Structura proiectului de dezvoltare a instituţiei 
 

 

IV.1. Viziunea şcolii  
  

 Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educaţionale în vigoare, în  anul şcolar 

2013-2014 avem în vedere în continuare  concertarea eforturilor pentru ca elevii sã dobândeascã o 

educaţie spirituală optimă şi o pregãtire generalã de calitate la standarde europene, cunoştinţe 

aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi 

de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii. Întreaga activitate va fi organizată 

de aşa manieră încât să se creeze un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi 

moral-creştine de referinţă. Educaţie pentru toţi şi pentru fiecare, acces liber la informaţie, voluntariat, 

deschidere europeană-valori cultivate pentru cetăţeanul unei Europe a cunoaşterii ! 

 

 
  IV.1.1. Filosofia educaţională promovată în Seminarul Teologic Buzău 

 

Condiţiile necesare realizării acestui deziderat vizează: 

 Crearea unui mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte 

 Formarea unei culturi generale şi dobândirea de cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de 

viitoarea misiune, deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii. 

 Realizarea cooperării reale în cadrul şcolii între profesor-profesor, profesor-elev etc. şi între şcoala 

şi comunitate (şcoala-familie, şcoala-instituţiile cu responsabilităţi educaţionale), vizând calitatea 

actului educativ în beneficiul elevului; 

 Promovarea “imaginii şcolii” prin încurajarea iniţiativelor extraşcolare comune elevi - profesori. 

 Centrarea întregului proces de instrucţie şi educaţie pe un set de valori creştine care să se imprime şi 

să definească profilul moral şi acţional al absolvenţilor noştri, precum:  

Profesionalismul – a avea cunoştinţe, abilităţi şi respect faţă de profesia aleasă, cu dorinţa de a fi cel 

mai bun în domeniul său de activitate. 

Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă. 

Cooperarea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi. 

Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul 

rând, faţă de propria persoană.  

Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea 

răspunderii pentru propriile acţiuni. 

Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un 

comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. 

Toleranţa – a accepta multiculturalismul şi diversitatea etnică şi de idei. 

Voluntariatul - a dărui pentru ceilalţi şi  pentru comunitate în încercarea de a construi o societate bazată 

pe adevar, egalitate de şanse, cetăţenie activă 
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IV.2. Misiunea Seminarului Teologic Ortodox ,,Chesarie Episcopul” Buzău 

 

 Misiunea noastră este dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim, spre slujirea lui 

Dumnezeu şi a semenilor, în toate domeniile de activitate profesională; punem accentul pe dezvoltarea 

valorilor promovate de morala creştină, prin filosofia educaţională a şcolii şi a competenţelor cheie care 

îi permit inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii. Misiunea este cunoscută şi asumată de toate 

grupurile de interes din organizaţie. Reprezintă justificarea existenţei unităţii şcolare în comunitatea 

buzoiană, pentru că stabileşte coordonatele carierei absolventului,  pregătit profesional şi pentru viaţă,  

într-o societate durabilă, cu o piaţă flexibilă pentru toate calificările  practicate de organizaţie.  

 

 

 

IV.3. ŢINTE  STRATEGICE 

 

1. Creşterea calităţii educaţiei în funcţie de cerinţele generale ale societăţii prin stimularea 

excelenţei, creşterea responsabilităţii fiecărui profesor faţă de elevi, părinţi, colegi, comunitate şi 

asigurarea disciplinei interne. 

2 Crearea climatului educaţional şi a condiţiilor instructiv-educative favorabile dezvoltării şi 

progresului tuturor elevilor, atât în planul rezultatelor şcolare, cât al competenţelor sociale. 

3.Consolidarea specificului  vocaţional pedagogic al liceului, în funcţie de cerinţele şi nevoile 

sociale. 

4. Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene a organizaţiei, prin   programe comunitare 

şi proiecte europene. 

 

 

IV.3.1. OBIECTIVELE STABILITE INSTITUŢIONAL PENTRU „SCHIMBARE” 

SUNT:  

 

-Promovarea leadership-ului. 

-Dezvoltarea educaţiei de calitate 

-Dezvoltarea de competenţe specifice de consiliere  în carieră. 

-Cresterea motivaţiei şi a satisfacţiei la locul de muncă. 

-Dezvoltare stimei de sine prin resurse care promovează progresul personal şi în echipă (şi al 

colegilor). 

-Dezvoltarea personală şi a carierei. 

-Promovarea metodelor de organizare a unui ambient motivant la locul de muncă. 

- Îmbunătăţirea măsurilor de protecţie şi siguranţă a participanţilor la actul de educaţie. 

-Promovarea multilingvismului şi recunoaşterea competenţelor lingvistice prin certificare. 

- Promovarea cooperării şi mobilităţii în domeniul educaţiei. 

-Dezvoltarea cooperării interinstituţionale.  

- Încurajarea progreselor în domeniul recunoaşterii diplomelor şi a perioadelor de studiu. 

- Utilizarea portofoliului Europass. 

-Dezvoltarea educaţiei de calitate pentru toţi actorii din mediul educaţional. 

-Încurajarea învăţării de-a lungul întregii vieţi şi creşterea dimensiunii europene a instituţiei . 

-Facilitarea accesului transnaţional la resursele de educaţie din Europa. 

-Promovarea oportunităţilor egale în educaţie. 

-Promovarea dimensiunii interculturale a educaţiei. 

-Încurajarea inovării, creativităţii şi  accesul liber la  materiale educaţionale, documente, produse 

multimedia realizate  în cadrul programului Erasmus +. 

-Cunoaşterea sistemelor de educaţie şi formare profesională din Europa. 

-Promovarea dimensiunii internaţionale a instituţiei. 

-Promovarea valorilor europene. 
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IV.3.2. PRINCIPII CARE STAU LA BAZA CULTURII ORGANIZAŢIONALE A 

UNITĂŢII ŞCOLARE: 

-Principiul abordării globale şi integrate - o strategie care să acopere toate domeniile importante 

ale vieţii tinerilor şi să asigure intervenţia integrată a autorităţilor publice şi a celorlalte entităţi 

interesate pentru atingerea obiectivelor.  

-Principiul recunoaşterii tinerilor ca resursă de dezvoltare durabilă - recunoaşterea tuturor 

tinerilor ca o resursă pentru societate şi asigurarea dreptului tinerilor de a participa la elaborarea 

politicilor care îi vizează, prin intermediul unui dialog structurat continuu cu tinerii şi 

organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret . 

-Principiul cooperării - cooperarea organizaţiei şcolare şi instituţiilor publice locale cu 

organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret ONG, în toate problemele care privesc viaţa 

tinerilor. 

-Principiul nediscriminării - garantarea nediscriminării şi asigurarea şanselor egale de acces,  

indiferent de rasă, sex, vârstă, confesiune, origine etnică şi socială,  la programele, serviciile şi 

activităţile pentru elevi, finanţate din surse publice. 

-Principiul toleranţei - promovarea toleranţei şi acceptării diferenţelor în toate programele pentru 

elevi şi în toate organizaţiile destinate activităţii de tineret, finanţate din surse publice. 

-Principiul solidarităţii - luarea în considerare a posibilelor diferenţe între condiţiile de viaţă, 

nevoile, aspiraţiile, interesele şi atitudinile tinerilor, datorate diferiţilor factori, şi acordarea unei 

atenţii particulare celor care, din diferite motive, ar putea avea oportunităţi mai puţine. 

-Principiul abordării participative - asigurarea unei cât mai largi participări a tinerilor la viaţa 

publică şi încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup. 

-Principiul subsidiarităţii - asigurarea subsidiarităţii în procesul de atribuire a responsabilităţilor, 

astfel încât politicile, programele şi acţiunile să fie coordonate şi implementate la nivelul cel mai 

adecvat din perspectiva eficienţei şi eficacităţii la nivel de unitate şcolară. 

-Principiul managementului bazat pe rezultate - asigurarea capacităţii de management orientat 

spre rezultate la nivelul organizaţiei responsabile de implementarea politicilor, programelor şi 

măsurilor în domeniul tineretului. 

-Principiul transparenţei - asigurarea transparenţei şi a accesului la informaţii şi la tehnologii 

informaţionale adecvate pentru toţi eleviii şi pentru toate cadrele didactice. 

-Principiul intervenţiei timpurii - includerea, unde este cazul, a unei dimensiuni de politică 

privind copiii, privitoare la drepturile şi protecţia acestora, având în vedere că viaţa şi 

perspectivele de viitor ale tinerilor sunt semnificativ determinate de oportunităţile, sprijinul şi 

protecţia primite în cursul copilăriei. 

 

 

 



25 

 

 

Motto: ”SĂ ÎNVĂŢĂM CU ELEVII NOŞTRI ELEGANŢA ŞI BUCURIA DE A NE AVEA UNII PE ALŢII” 

 

IV.4. PLAN OPERAŢIONAL  

 
ŢINTA STRATEGICĂ NR. 1:  

 

Cresterea calităţii educaţiei în funcţie de cerinţele generale ale societăţii prin stimularea excelenţei, creşterea 

responsabilităţii fiecărui profesor faţă de elevi, părinţi, colegi, comunitate şi asigurarea disciplinei interne 

  

Obiectiv 1.1.: Monitorizarea si evaluarea calitatii progresului educational 

Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire)  

In ultimii ani s-au monitorizat indeaproape rezultatele obtinute la testele initiale, există o baza de date la nivel de clasa , dar nu şi la nivelul şcolii. 

In plus, o mai bună colaborare între membrii comisiilor metodice  (atat la inceputul anului scolar, cat si in cursul acestuia) ar elimina practica 

elaborării unor teste cu itemi eterogeni care reflecta mai mult exigentele profesorului, decat nivelul real al elevilor.  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume 

trebuie să se întâmple?) 

Resurse 

 

Termen Persoana/ persoanele 

responsabile 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Aplicarea unor metode şi 

tehnici de evaluare şcolară 

pentru dezvoltarea 

creativităţii, adaptabilităţii şi 

a transferabilităţii 

cunoştinţelor elevilor în sfera 

transdisciplinaritatii. 
Realizarea unei evaluari care 
sa asigure masurarea 
performantelor scolare la 
standarde europene. 

Corpul profesoral, profesorii 

la plata cu ora, asociaţi 

 Permanent Responsabilii de catedră Crearea unei baze de date in care 
sa  se regăsească rezultatele de la 
testele comune pe nivel(cel puţin 
2 pe an) 
Stabilirea unei ierarhii valorice 
pentru fiecare disciplina la nivel 
de şcoală 
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Identificarea categoriilor de 

elevi care necesită sprijin 

(educaţional) suplimentar 

Consilier şcolar, sprijin 

din partea CJRAE, CSEI 

etc. 

Permanent 

 

Director  

Membrii CEAC 

Consilierul şcolar 

Diriginţii 

Evidenţa pe clase şi 

centralizată la nivelul şcolii a 

elevilor care necesită sprijin 

(educaţional) specific:  

 elevi capabili de 

performanţe 

superioare,  

 elevi cu aptitudini 

speciale,  

 copii cu cerinţe 

educative speciale,  

 elevi cu părinţi plecaţi 

in străinătate, 

 elevi ce provin din 

familii cu venituri 

mici, 

 elevi navetişti, 

 

Încadrarea echilibrată a 

fiecărei clase cu profesori 

bine pregătiţi, motivaţi şi 

apropiaţi de elevi 

Corpul profesoral, profesorii 

la plata cu ora, asociaţi  

Începutul anului şcolar Director Colaborarea clase-profesori 

fără incidente sau situaţii de 

criză privind contestarea 

profesorilor 

Respectarea procedurilor în 

cazul îmbolnăvirilor, a 

situaţiilor neprevăzute Participarea elevilor la 

concursuri şi activităţi şcolare 

aprobate MEN, fazele locala, 

judeţeană, naţională. 

Cadre didactice formate 

conform standardelor de 

calitate educaţională şi 

motivate pentru obţinerea 

progresului. 

Elevi bine pregătiţi 

Conform calendarul MEN Toate cadrele didactice Reprezentanţi la fiecare 

disciplină la care se organizează 

olimpiade şi  concursuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reprezentanţi (elevi) la fiecare 

disciplină la care se organizează 

olimpiada sau concurs. 

La nivel liceal, participare celor 

mai buni elevi la concursuri de 
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Monitorizarea notării ritmice 

şi a situaţiei frecvenţei 

elevilor. 

Director,Consiliu de 

Administratie,CEAC 
Permanent Profesorii diriginţi Raport al Comisiei de urmarire a 

frecventei 

Implicarea elevilor in 

proiecte europene=atitudine 

pozitiva fata de scoala si 

procesul educational 

Procedura pentru elevii 

partcipanti la proiecte cu 

finatare europeana 

Permanent Responsabil Comisie pentru 

programe si proiecte 

europene 

Raport al Comisiei pentru 

programe si proiecte europene 

Implicarea tuturor 

profesorilor în programe de 

formare continuă centrate pe 

dezvoltarea competenţelor 

didactice profesionale, sociale 

şi metodice pentru 

performanţă în carieră şi 

stimularea educaţiei 

permanente. 

 

 

Programe oferite de CCD şi 

alte instituţii formatoare – 

ISJ, MEN, ONG,Universităţi 

Permanent  Conform legii (100 credite 

la fiecare cinci ani) 

Toţi profesorii să participe la 

programe acreditate  

Diseminarea în CP şi alte forme a 

competenţelor 

dobândite/dezvoltate 

Valorizarea  cadrelor 

didactice  cu activitate 

profesionala de succes si a 

promotorilor valorilor 

europene in scoala. 

 

Planificare activităţi 

Plan mangerial 
Permanent Responsbil proiecte 

comunitare 

Raport al Comisiei pentru 

programe si proiecte europene  
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Diseminarea cunostintelor si 

experientei didactice 

dobandite prin participarea  la 

proiectele europene derulate, 

burse individuale de formare, 

reuniuni de proiect. 

Planificare activităţi  

Plan mangerial 
Permanent Responsbil proiecte 

comunitare 

Raport al Comisiei pentru 

programe si proiecte europene 

Organizarea unor activităţi 

metodice cu impact imediat 

asupra procesului educaţional 

(lucrul în echipă, formarea de 

cetateni activi, toleranti si 

responsabili). Promovarea 

valorilor europene: toleranta, 

nondiscriminare, egalitate de 

sanse, pluralismul, 

solidaritatea, demnitatea 

umana, libertate, egalitate de 

gen. 

Plan mangerial Semestrial Responsbil proiecte 

comunitare 

Profesorii diriginţi 

Raport al Comisiei pentru 

programe si proiecte europene 

Aplicarea mentoratului pentru 

profesorii stagiari 

Proiectare semestrială Permanent Manager 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Rapoarte 

 

ŢINTA STRATEGICĂ NR. 2:  

 

Crearea climatului educaţional şi a condiţiilor instructiv-educative favorabile dezvoltării şi progresului tuturor 

elevilor, atât în planul rezultatelor şcolare, cât al competenţelor sociale 

 Obiectiv 2.1.: Dezvoltarea climatului educaţional şi a culturii organizaţionale favorabile comunicării şi dezvoltării resurselor umane ale 

Seminarului Teologic Ortodox ”Chesarie Episcopul” Buzău 
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Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire)  

Aşezarea relaţiilor interumane dintre ”actorii” şcolii (fie elevi, profesori sau părinţi, chiar şi parteneri sociali) pe respect, onestitate, recunoaşterea 

meritelor, excelenţa, cooperare reprezintă principala cale de urmat pentru îmbunătăţirea comportamentului social al elevilor în diferite situaţii şcolare 

sau extraşcolare, precum şi diminuarea conflictelor sau a neînţelegerilor dintre partenerii educaţionali. Majoritar, profesori, elevi şi părinţi 

apreciază deschiderea şcolii către comunicare eficientă, către educaţie pentru toţi şi pentru fiecare şi exprimă cerinţa abordării 

interrelaţionării partenerilor educaţionali, precum şi transformarea climatului şi culturii organizaţionale a Seminarului Teologic în acord 

cu nevoile societăţii cunoaşterii. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume 

trebuie să se întâmple?) 

Resurse  

 

Termen Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Rezultate aşteptate  

(măsurabile) 

Promovarea activităţilor în 

echipă (bazate pe competenţă, 

profesionalism, comunicare 

eficientă, colaborare, respect 

reciproc şi apreciere justă a 

fiecăruia) menite să formeze  

atitudini pozitive la elevi, 

profesori, părinţi, parteneri 

sociali faţă de educaţie. 

Tradiţii bogate şi experienţă 

în elaborare de reviste, 

organizare evenimente 

artistice, concursuri, 

parteneriate naţionale şi 

europene etc. 

Conform calendarului 

fiecăruia 
Responsabilii 

evenimentelor planificate  

Consiliul elevilor  

Reviste şcolare: Lacrima, Muguri 

 Ziua Școlii, Simpozion ”Sfinţii 

martiri brâncoveni”, acţiuni 

comunitare europene, de 

voluntariat etc. 
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Popularizarea ofertei de 

programe şi activităţi educative 

oferite de ISJ, MEN, ONG-uri,  

provideri de educaţie. 

Oferta bogată din partea 

ISJ, MEN 

Exemple: 

 Ecoşcoala 

 Concursul judeţean 

„Made for Europe” 

 Euroscola 

 Târgul ofertelor – 

Buzău – clasele a 

VIII-a 

 Târgul ofertelor 

Bucureşti – 

participare clasele a 

XII-a etc. 

 Drepturi şi 

responsabilităţi ale 

tănarului –viitor 

cetăţen intr-o 

societate europeană 

Permanent  Directorii 

Diriginţii 

Profesorii pt. 

învăţământul preşcolar  

Creşterea numărului de elevi 

implicaţi în programe educative 

şi programe europene - 80% 

dintre elevi. 

 

Planificarea, organizarea şi 

desfăşurarea de activităţi 

propuse de elevi 

Elevi capabili de activităţi 

şi rezultate performante 

Permanent  Comitetele de elevi de la 

nivelul claselor, şcolii, 

judeţului 

Diriginţii 

Activităţi pe clase: proiecte 

comunitare, albume, excursii etc. 

Activităţi la nivelul şcolii: 

ecologice, excursii, concursuri, 

campanii etc. 

Activităţi la nivelul şcolii:  

sesiuni de referate etc. 
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 Implicarea familiilor elevilor în 

actul educaţional. 

PARTENERIAT PENTRU 

EDUCAŢIE EUROPEANA – 

asigurarea condiţiilor optime de 

derulare a procesului de 

învăţământ prin implicarea şi 

responsabilizarea părinţilor în 

actul de educaţie al elevilor la 

standarde europene. 

Profesori – consilieri, părinţi  

deschisi spre dialog 
Stabilirea programelor la 

începutul fiecărui an şcolar, 

în funcţie de nevoile 

identificate la nivelul 

părinţilor şi cadrelor 

didactice 

 

 

Consilier şcolar 

 Diriginţi 

Directori  

Comitetele de părinţi  

Creşterea aprecierilor privind 

activitatea de consiliere 

Scaderea numărului 

divergentelor sau a 

nemultumirilor elevilor, 

părinţilor, profesorilor privind 

probleme ca: evaluarea, relaţii 

educaţionale, colaborarea 

familie-şcoală. 

Delegarea de sarcini la nivelul 

instituţiei şcolare şi îndeplinirea 

acestora.  

Varietatea activităţilor 

derulate în şcoală 
Începutul anului şcolar, 

monitorizări bianuale 

Director  

Profesorii 

Consiliul elevilor 

Consiliile claselor 

Stabilirea traseului profesional – 

satisfacţia majoritară privind 

implicarea în viaţa şi activitatea 

şcolii 

Aplicare chestionar privind 

satisfacţia faţă de oferta şcolii şi 

propuneri măsuri de optimizare a 

acesteia 

Diseminarea şi valorizarea 

rezultatelor pozitive în plan 

profesional şi instituţional 

pentru încurajarea autonomiei 

profesionale şi dezvoltarea 

organizaţiei. 

În şcoală se derulează 

numeroase programe şi 

proiecte educative; 

 

Permanent  Director 

Consiliul profesoral 

Consiliul elevilor 

Comitetele de părinţi 

 

  Premierea elevilor performanţi 

Aprecieri şi recomandări pentru 

profesori 

Scrisori adresate părinţilor 

Articole şi emisiuni în mass-

media site-ul şcolii 
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Stabilirea tematicii orelor de 

dirigenţie pe probleme de 

cetatenie activa, dezvoltare 

durabila, egalitate de sanse, 

voluntariat, educatie pentriu 

protectia mediului, respectarea 

traditiilor, educaţie sanitara, 

morala şi  estetica, de orientare 

şcolară şi  

profesionala,combaterea 

violentei  în colaborare cu 

factorii educaţionali interesaţi: 

organisme sanitare, politie, 

jandarmerie, organizaţii de 

prevenire a consumului de 

droguri, ONG-uri de tineret, 

reprezentanţi ai Centrului 

Judetean de Asistenta Psiho-

pedagogică etc. 

Parteneriatele încheiate de 

Sem. Teologic cu instituţii 

şi organizaţii locale (ISJ, 

Arhiepiscopie, Protoierii, 

CJRAE, Poliţie)  

Acorduri de parteneriat cu 

şcolile speciale din oraş, cu 

cămine de bătrâni, creşe, 

centre de plasament, 

Asociaţia  "Cuv. 

Parascheva", Asociaţia ”Sf. 

Sava”, altele 

Conform Planurilor 

manageriale şi Agendei 

LPSH   

CPPE 

Directorii 

Diriginţii 

Prof. de religie 

Comitetele de părinţi 

Necuantificabile: deprinderi, 

capacităţi, cunoştinţe, atitudini ale 

elevilor,  

Cuantificabile: Proiecte, 

Portofolii, diplome, premii, 

numărul elevilor implicaţi, tabele 

şi fotografii cu elevii participanţi 

la acţiuni comunitare, ecologice, 

de voluntariat etc. 

Număr mai mare de elevi implicaţi 

în astfel de activităţi 

Promovarea activităţilor 

educative prin: - cabinetele de 

consiliere şcolară, orientare şi  

informare  pentru cariera, 

cabinet de integrare europeana. 

Program cabinet de 

consiliere 

Program de activitati 

comisia dirigintilor 

Conform grafic Consilier cu probleme 

educative 

Profesor psihopedagog 

Grad de diversificare a 

activitatilor scolare si 

extrascolare 

Rezultatele la examenul de 

bacalaureat si admitere in 

invatamantul superior 
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Valorificarea potenţialului 

creativ al Consiliului elevilor. 

Organizarea reuniunilor de 

lucru 

realizarea sondajelor de opinie. 

Implicarea in derularea si 

diseminarea proiectelor 

europene in comunitatea scolara 

si locala. 

Program consiliul elevilor Conform grafic de intalniri 

si de activitati 

Consilier cu probleme 

educative 

Comitetul de conducere al 

consiliului elevilor 

Grad de diversificare a 

activitatilor scolare si 

extrascolare 

Grad de implicare a elevilor in 

viata scolii 

 

Combaterea fenomenului de 

violenta in societate.. 

Organizarea de seminarii si 

mese rotunde pentru informarea 

si constientizarea 

elevilor.Utilizarea exemplelor 

de buna practica din tarile 

europene partenere in proiecte. 

Plan operational comisia de 

prevenire si combatere a 

violentei 

Conform grafic de intalniri 

si de activitati 

Consilier cu probleme 

educative,  profesori 

diriginti 

Comitetul de conducere al 

consiliului elevilor 

Profesor psihopedagog 

Grad de diversificare a 

activitatilor scolare si 

extrascolare 

Grad de implicare a elevilor in 

viata scolii 

 

 

ŢINTA STRATEGICĂ  NR. 3: 
 

 Consolidarea specificului  vocaţional teologic al liceului, în funcţie de cerinţele Bisericii şi nevoile sociale 
Obiectiv 3.1.: Dezvoltarea, promovarea şi valorificarea socială a competenţelor profesionale ale elevilor seminarişti 

 

Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire).  

Principala  problemă actuală a Seminarului Teologic ”Chesarie Episcopul” Buzău este menţinerea lui printre liceele de prestigiu ale judeţului Buzău, 

dar şi printre Seminariile de frunte ale  Bisericii. Monitorizarea traseului profesional al elevilor demonstreaza faptul ca absolventii sunt “absorbiti “ 

rapid de sistemul de invatamant de stat sau particular.  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume trebuie să se 

întâmple?) 

 

Resurse  

 

Termen   

Persoana/ persoanele 

responsabile 

Indicatori de performanţă 
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Fundamentarea Planului de şcolarizare al 

şcolii pe cerinţele Arhiepiscopiei, dar şi 

a pieţei muncii. Reactivarea Școlii de 

cântăreţi bisericeşti pentru acoperirea 

nevoilor stringente de personal 

Promotiile anterioare 

de absolvenţi la 

specializările profilului 

teologic. 

Acreditare existentă. 

 

Ianuarie, anual,  

2013-2017 

Director, 

Consiliul profesoral 

Cuprinderea în Planul de 

şcolarizare, pe lângă clasa cu 

profil teologic, a unei clase de 

profesională cu specializarea 

cântăreţi bisericeşti. 

Identificarea şi valorificarea 

resurselor comunităţii locale 

(naţionale) necesare îmbunătăţirii 

şi promovării competenţelor 

profesionale ale elevilor 

Programul de 

îmbunătăţire a 

condiţiilor din şcoală 

 

2014 Director 

 

Dotarea cabinetului de muzică şi a 

celui liturgic cu tot ceea ce este 

necesar. 

Creşterea implicării voluntare a elevilor 

în acţiuni extraşcolare, cu rezultate 

vizibile în plan local şi dezvoltarea 

spiritului antreprenorial al acestora   

SNAC: parteneriatele 

Sem. Teologic şi 

ȘCOLILE SPECIALE 

Conform Planurilor 

manageriale anuale 

Diriginţii, responsabilii 

comitetelor elevilor pe 

clase 

Parteneri :  

Serbări şcolare 

Campanii,  

 

 

Elaborarea şi implementarea CDS: 

Răspândirea cultelor neo-protestante în 

Europa,  în Limba engleză 

Colaborare cu British 

Council, Conferinţa 

Bisericilor Europene, 

Arhiepiscopia Buzăului şi 

Vrancei. 

Conform procedurii 

de elaborare CDS 

Consiliul de curriculum 

Responsabilul catedrei de 

Discipline de specialitate 

Profesorul de Limba 

engleză 

 

Opţionale propuse şi alese de 

elevi. Opţionale transdisciplinare  

Asigurarea unei comunicări eficiente în 

interiorul şi cu exteriorul Seminarului 

Teologic ”Chesarie Episcopul” Buzău, a 

colaborării dintre echipa managerială şi 

catedra de specialitate. 

Toţi profesorii,  

Aplicarea unor 

chestionare de 

feedback privind 

imbunatatirea 

climatului intern 

Oct. 2013 Echipa managerială,  

Toti profesorii  

Membrii catedrei de 

specialitate 

 

Crearea unui climat intern 

stimulativ, menit să asigure 

respectarea demnităţii fiecărui 

profesor.  

Delegarea spiritualului, 

coordonator al activităţii din 

domeniul vocaţional. 
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ŢINTA STRATEGICĂ  NR. 4:  

 

Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene a organizaţiei prin programe naţionale şi proiecte europene 
 

 

 OBIECTIV 4.1.: Dezvoltarea, diversificarea,  creşterea şi  promovarea relaţiilor de parteneriat comunitar  prin 

consultarea şi  implicarea elevilor, atragerea părinţilor şi colaborarea cu factori educaţionali locali , regionali si 

europeni 

 Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire): 

 Constituită ca un sistem deschis, şcoala trebuie să răspundă necesităţilor sociale, exigenţelor comunităţii din care face 

parte, să dezvolte şi să menţină legăturile cu partenerii sociali şi autorităţile. Managementul relaţional consideră 

partenerii educaţionali drept o soluţie optimă pentru problemele cu care se confruntă învăţământul. 

 Ar fi necesară o implicare în mai mare măsură a comunităţii, în limita resurselor lor, la îmbunătăţirea bazei materiale a 

şcolii şi la susţinerea proiectelor de dezvoltare a acesteia 

 Şcoala şi părinţii trebuie să se implice activ pentru a valorifica toate modalităţile disponibile de cooperare cu partenerii 

din comunitatea locală/regională/europeană. 

 

 

 

 

 Există un număr foarte mic de întreprinderi/unităţi economice care acceptă implicarea în formarea profesională a 

elevilor în perioadele de practică comasată. 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 

(ce anume trebuie să se întâmple?) 
            Resurse 

 

Termen Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 
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1. Redimensionarea   parteneriatului 

şcoală–părinte –  elev, bazat pe spiritul 

cooperant, pragmatic, deschis spre ceea 

ce  înseamnă valoare/plusvaloare; 

 

- menţinerea unei relaţii de 

parteneriat părinţi-profesori în 

educaţia copiilor prin diversificarea 

activităţilor comune 

- informarea elevilor şi  părinţilor 

acestora despre standardele de 

predare, criteriile de evaluare şi 

cerinţele personale pentru fiecare 

disciplină în parte; 

 

 

septembrie -  

octombrie 2014 

 

 

Director 

 

Consilierul 

educativ 

 

Comitetul 

Reprezentativ 

al Părinţilor 

 

- Implicarea a minim    

30 % din   părinţi în 

activităţi  

extracurriculare:  

participarea  la serbări 

festive,    în rezolvarea 

problemelor 

administrativ - 

gospodăreşti la nivelul 

şcolii 

 
2.  Formarea şi motivarea 

personalului şcolii pentru  promovarea 

unei atitudini deschise faţă de 

comunitate 

- program de consultanţă acordat de 

diriginţi părinţilor -  minim 1 oră/ 

săpt. pentru fiecare diriginte. 

Conform 

planificării 

consultaţiilor  cu 

părinţii 

 

Diriginţii 

 

Consilierul  

educativ 

      

  - creşterea cu 

     25% a gradului 

     de consultanţă 

     pentru părinţi 

 3. Asigurarea cooperării  cu   parteneri 

interni (elevi, părinţi) şi externi (mass-

media locală), în vederea unei informări 

eficiente şi rapide a cetăţenilor cu privire 

la activitatea organizaţiei noastre. 

 

 -sporirea frecvenţei 

contactelor cu părinţii şi mass- 

media în scopul menţinerii unei 

imagini   cât mai bune a şcolii şi 

popularizarea activităţilor   

educative: anunţuri mass-media, 

articole, ziare, emisiuni TV local 

 

 

 

 

 

Permanent 

Director 

 

Consilierul  

educativ 

 

Preşedintele 

Consiliului 

reprezentativ al 

părinţilor 
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  4. Organizarea de întâlniri, la  nivelul 

şcolii cu reprezentanţii Arhiepiscopiei, 

factori locali, instituţii şi terţi relevanţi 

pentru dezvoltarea parteneriatelor 

sociale. 

 

-implicarea efectiva a partenerilor 

în toate activităţile cheie ale şcolii 

(pentru identificarea cererii şi 

planificării ofertei, elaborarea 

planificării practicii pedagogice şi a 

examenelor finale de cerificare a 

competenţelor profesionale) 

 

 

 

Permanent 

  

 

 

Echipa managerială 

     

   -100% realizare 

    plan şcolarizare 

    -creşterea cu 

    25% a 

    performantei 

    şcolare la nivel 

    judeţean 

      

     5. Dezvoltarea la nivel local,  judeţean, 

naţional a unor programe educative 

(şcolare şi extraşcolare), integrarea 

acestora în programele promovate de 

MEN şi lărgirea colaborării cu      

instituţii de învăţământ superior,  

instituţii de consultanţă, cu ONG-uri în 

vederea asigurării educaţiei continue a 

absolvenţilor şcolii 

 

 

-realizarea de acţiuni extraşcolare 

în parteneriat cu diverse instituţii 

locale sau naţionale 

  -implementarea unor  proiectelor  

privind diminuarea absenteismului  

-colaborare cu Facultatea de 

Teologie din Bucureşti şi alte 

instituţii de învăţământ superior  

-colaborarea cu O.N.G.-uri şi 

fundaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Permanent 

 

 

 

Directorii 

 

Consilierul  

educativ 

    

Consiliul 

reprezentativ al 

părinţilor 

     

    -min 20% din  

activităţile 

    extraşcolare,  acţiuni 

de interes 

    comunitar, organizate 

cu    implicarea unor  

entităţi locale 

    -număr mai mare  de 

elevi implicaţi în astfel 

de activităţi 
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        6. Diversificarea şi adecvarea metodelor 

şi tehnicilor de evaluare a activităţilor 

din cadrul proiectelor şi parteneriatelor, 

în mod special a acelora care 

încurajează creativitatea, participarea 

activă, lucrul în echipă, capacitatea de 

răspuns la solicitări reale, la situaţii 

concrete; 

 

 

 

 

-organizarea colectivelor de proiect, 

a unor echipe mixte pentru 

realizarea proiectelor de dezvoltare 

comunitară; 

-creşterea numărului de cadre 

didactice care au competenţe de 

bază privind participarea la 

programe şi parteneriate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Echipa 

manageriala 

 

 

 

 

OBIECTIV 4.2.: Accesarea programelor europene de educaţie şi formare în sprijinul creşterii calităţii actului educaţional,  asigurării unui 

climat optim în şcoală şi dezvoltării instituţiei cu valoare europeană 

 
Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire) 
Educaţia este o provocare continuă pentru orice stat al Uniunii Europene. Dinamica economică, socială şi politică impune valorizarea şcolii din 

perspectiva adaptării la noile realităţi şi crearea unui mediu social tolerant, deschis şi activ. Numai împreună, promovând interschimburile 

educaţionale vom găsi drumul către o educaţie eficientă, ancorată unei realităţi dinamice. 
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Accesarea Programului Erasmus+ din 

cadrul noului Apel 2014, de către un 

număr cât mai mare de profesori şi elevi, 

a Programului Pestalozzi al Consiliului 

Europei şi a programelor şi competiţiilor 

organizate de Parlamentul European: 

Euroscola 

-Iniţierea unor noi proiecte de 

parteneriat internaţional;  

- Creşterea numărului de cadre 

didactice participante la cursuri de 

formare continuă, ateliere, seminarii 

şi conferinţe, în scopul inserţiei 

optime a insitituţiei în reţele 

profesionale şcolare, a dezvoltării de 

competenţe didactice şi manageriale 

vederea depunerii de proiecte în 

parteneriat cu şcoli din UE;  

 

Noiembrie 2013  

Ianuarie - februarie 

2018 

 Comisia de  elaborare a 

proiectelor europene/ 

septembrie 2013-martie 

2014 

 

 Părinţi 

 

 ONG-uri  

 

 -consiliere şi  

consultanţă în 

contactarea de 

parteneri pentru 

iniţierea şi derularea 

unor noi proiecte de 

parteneriat european  

  -accesarea 

programelor şi 

proiectelor de 

parteneriat european 

de cel puţin 15% 

dintre profesorii 

şcolii; 
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Coordonarea proiectelor de colaborare 

internaţională, de toate tipurile, 

eficientizarea acestora prin valorificarea 

produselor finale obţinute, încurajarea 

parteneriatelor la nivel local, regional şi 

european. 

 

 -derularea şi evaluarea   proiectelor 

de parteneriat internaţional e-

Twinning, Erasmus+ (acţiunile KA1 

şi KA2), „Let's Do It Romania”, în 

care este implicată şcoala; 

 

 -asigurarea sustenabilităţii 

proiectelor derulate prin 

valorificarea produselor finale 

obţinute; 

 

 -dezvoltarea parteneriatului cu 

Institutul Francez şi cu unele licee 

foste partenere Comenius; 

 

-dezvoltarea unor cercetări în 

domeniul educaţional prin studii 

comparative între diferite sisteme de 

învăţământ – diseminarea 

activităţilor din cadrul 

vizitelor/burselor individuale de 

studii;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noiembrie 2013  

martie  2014 

     

 

 

 

 

Comisia de  elaborare a  

  Proiectelor Erasmus+:  e-

Twinning, de mobilităţi 

(KA1), de cooperare şi 

inovare (KA2),  Duke of 

Edinbourgh International 

Award 

 

 

  realizarea 

activităţilor anuale din 

proiect, reactualizarea 

echipelor de proiect; 

-PV încheiate în urma 

întâlnirilor de lucru; 

 

-valorificarea 

produselor finale 

obţinute; 
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Preluarea bunelor practici de la  partenerii 

din proiectele naţionale sau internaţionale 

 

-monitorizarea calităţii impactului 

asupra elevilor, profesorilor, 

instituţiei şcolare şi a comunităţii 

locale a unor proiecte de cooperare 

şcolară interne şi internaţionale; 

 -schimb de bune practici privind 

documentele manageriale şi 

curriculare cu cele similare ale 

şcolilor partenere în proiecte interne 

şi internaţionale; 

-desfăşurarea unor activităţi 

didactice 

împreună cu profesorii şi 

elevii şcolilor partenere; 

 

 

Permanent 

Comisia de  elaborare a 

proiectelor europene 

e-Twinning, de cooperare 

şi inovare,  

    -monitorizarea 

numărului de proiecte 

şi elevi,  participanţi, 

respectarea graficelor, 

creşterea numărului 

de programe, 

parteneriate, vizite de 

studiu, mobilităţi; 

-diseminarea vizitelor 

şi burselor de studii; 

 

-efectuarea 

schimbului de 

documente. 

 

 
Seminar ,,Sunt cetatean european’’- 

seminar interactiv elevi-cadre didactice-

parteneri din comunitate’’ -diseminarae 

produselor finale din cadrul Proiectului 

multilateral Comenius „Living Together, 

Helping Each Other”  

-Monitorizarea calităţii impactului 

asupra elevilor, profesorilor, 

instituţiei şcolare şi a comunităţii 

locale a proiectului de cooperare 

europeană; 

-Schimb de bune practici privind 

documentele manageriale şi 

curriculare cu cele similare ale 

şcolilor partenere în proiecte interne 

şi internaţionale; 

-Desfăşurarea unor activităţi 

didactice împreună cu profesorii şi 

elevii şcolilor partenere. 

 Iunie 2014 Comisia de  elaborare a 

proiectelor europene 

 -valorificarea 

produselor finale 

obţinute 

 

-diseminarea 

reuniunilor de proiect 
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Valorizarea exemplelor de buna practica 

din cadrul proiectului  

Etwinning „Let’s Share Our Culture” 

- Monitorizarea calităţii impactului 

asupra elevilor, profesorilor, 

instituţiei şcolare şi a comunităţii 

locale a proiectului de cooperare 

europeană; 

 

 Aprilie 2014 Comisia de  elaborare a 

proiectelor europene 

   Valorificarea 

produselor finale 

obţinute 

 

 

„Let’s Do It, World!”- seminar de 

promovare a voluntariatului, ca valoare 

europeană.  

 -Implicarea tinerilor în activităţi 

voluntare, în diferite domenii de 

activitate: îngrijire paleativă, 

animaţie în centre comunitare pentru 

copii, campanii ecologice,de 

responsabilizare socială, de donare 

de sânge şi strângere de fonduri  

Iulie 2014 Comisia de  elaborare a 

proiectelor europene 

 

Mediul ONG partener 

Intelegerea notiunii de 

voluntariat si voluntar 

LEAF International şi ENO 

(Environmental Online)- dezbatere  

,,Conştientizarea păcii ca valoare’’ şi 

,,Conştientizarea importanţei păstrării 

integrităţii mediului’’. 

 

-Implicarea tinerilor în probleme de 

mediu 

Mai 2014 Comisia de  elaborare a 

proiectelor europene 

 Promovarea 

democraţiei şi a păcii 

ca avalori europene. 

 

 

V. Echipa de proiect  

  
 Pr. prof. dr. Sava-Popa Gheorghe – preşedinte 

 Pr. prof. Dima Marius-Cristian 

 Pr. prof. dr. Moraru Nicolae 

 

 


