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1. Istoricul învăţământul în comuna Pufeşti 
 

 Întâia şcoală primară din comuna Pufeşti a fost 

înfiinţată la Domneşti în anul 1865, aceasta fiind şi 

prima şcoală din satele  Podgoriei Panciu,1 iar în anul 

18662 (sau 18673) la Pufeşti, pentru ca în anul 1868 să 

fie înfiinţate şcoli şi la Domneşti – Târg, Pufeşti 

(pentru fete, învăţătoare – Sofia Ştefaniu) şi Ciorani4. 

Aceste şcoli au funcţionat în contextul legiferării obligativităţii şcolare prin „Legea 

instrucţiunii publice”, din 1864, sub semnătura reformatorului şi creatorului unei Romînii 

moderne, domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Această lege impunea principiul democratic 

al accesului la un învăţământ general obligatoriu şi gratuit.  

 Prima clădire construită cu destinatia pentru a fi şcoală, din mediul rural, din 

fostul judeţ Putna, s-a construit în anul 1874 la Domneşti. Construcţia spaţiilor destinate 

procesului de învăţământ se realiza în contextul inexistenţei unor localuri proprii, cele 

mai multe şcoli funcţionând în spaţii inadecvate: „Nai (sic!) mult de jumătate din şcolile 

în fiinţă n’aveau localuri proprii. Cele mai multe erau instalate în case neîncăpătoare, 

joase, întunecoase, unele găsindu-se în sat, iar altele în vreo cameră oropsită a unei 

primării dărăpănate, sau în vre-o chilie de mănăstire. 

La unele, cum era la Herăstrău, trebuia să-ţi pleci capul să poţi intra în clasă; la 

altele, cum era la Fitioneşti sufla vântul prin crăpăturile păreţilor şi ploaia curgea şiroaie 

prin acoperiş.”5 

                                                
1 Săveanu, N., N., (1904), Şcolile rurale din judeţul Putna, Focşani, p.XXVI. 
2 Budescu, I., (2003), Istoria învăţământului din judeţul Vrancea de la origini până la 1918, Ed. Paideia, 
Bucureşti, anexa 9.  
3Această dată este oferită de o altă sursă : XXX, (1943), Monografia judeţului Putna, Focşani, p. 177. 
4 Budescu, I., (2003), Istoria învăţământului din judeţul Vrancea de la origini până la 1918, Ed. Paideia, 
Bucureşti, anexa 9.  
5 Idem, p. 180;  a se vedea şi Ciocârlan I., Ethnos, I, fasc.I, 156 
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Din păcate, deşi comunitatea sătească din Domneşti a fost fruntaşă între satele 

judeţului în privinţa constuirii unei şcoli, spaţiul era doar pentru o singură clasă. 

Revizorul G. Dumitriu, constata în anul 1877 că localul Şcolii de fete din comuna 

Domneşti era „cum nu se poate mai prost, strâmt şi întunecos, lipsit de mai tot mobilierul 

necesar.”6  Învăţătura copiilor era asigurată de preotul David Ştefănescu şi învăţătorul 

Mihalache (Mihai) Goga. Acesta din urmă plângându-se de lipsa banilor, salariul său nu 

era „prevăzut în bugetul comunal”7. Situaţia era una generală, la nivelul întregului judeţ, 

determinând învăţătorii să demisioneze. Nu acelaşi fapt se întâmpla şi în satele comunei 

noastre, cu toate lipsurile materiale, dascălii acestei comune confereau stabilitate 

sistemului de învăţământ, alături de cei din comunele Vulturu, Suraia, Răstoaca, Jorăşti.8 

 

Trecerea timpului nu rezolva problemele 

existente, acestea diversificându-se şi accentuându-se. 

Printre acestea curăţenia şi lipsa cunoştinţelor ce 

trebuiau acumulate de către elevi. La Şcoala de fete 

din Domneşti, activa învăţătoarea Vasilescu, deşi 

„veche învăţătoare nu se ocupa de şcoală nicidecum”, 

aceasta dovedind frustrare ăn pregătirea intelectuală şi 

o totală lipsă de înţelegere faţă de scopul şi menirea 

şcolii în formarea elevilor. Revizorul Ionescu, în anul 1896 sesiza starea de curăţenie a 

localurilor, dar şi o pregătire ineficientă a elevilor. Cunoştinţele şcolarilor erau puţine şi 

confuze, în comparaţie cu vârsta şi necesarul lor. Situaţia aceasta era prezentă şi  la 

şcolile din Străoane de Jos, Fitioneşti, Mânăstioara, nu doar la Pufeşti şi Domneşti. La 

Şcoala de fete din Pufeşti, preda învăţătoarea Sofia Ştefania, iar elevele de la clasele a II-

a, a III-a şi a IV-a, „nu posedă aproape deloc cunoştinţele”, deoarece nu se respecta 

programa analitică, iar „metoda lăsa mult de dorit”. La Şcola Domneşti se constata că 

„cele învăţate s-au cam uitat”, de către elevi, iar învăţătorul Nicolae Ursu era aprecit 

                                                
6 Arh. St. Bucureşti, fond Ministerul Instrucţiunii Publice, ds. 3451/1877, f. 105, apud Budescu, I., (2003), 
Istoria învăţământului din judeţul Vrancea de la origini până la 1918, Ed. Paideia, Bucureşti, p. 142. 
7 Arh. St. Bucureşti, fond M.C.I.P, ds 740/1871, f. 92. 
8 Budescu, I., (2003), Istoria învăţământului din judeţul Vrancea de la origini până la 1918, Ed. Paideia, 
Bucureşti, p. 168. 
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pentru faptul că lucra individual cu elevii, dar „nu prea are linişte şi atenţei suficientă”.9 

O altă problemă, cauză a slabei pregătiri a elevilor o constituia lipsa materialelor 

didactice. În anul 1897, din cele 41 şcoli inspectate de către revizorul şcolar al judeţului 

Putna, la multe dintre acestea lipsea dotarea didactică: Pufeşti, Diocheţi, Năneşti, Nereju, 

Nistoreşti, Bîrseşti, Răstoaca, Tichirirş, Herăstrău etc.10 

Situaţia precară era prezentă şi la Şcoala din Pufeşti, deşi a fost construită mult 

mai târziu, în anul 1904, tot de către comunitatea locală. S-au folosit materiale 

tradiţionale: ţiglă şi bârne11. Existau 3 clase, învăţător fiind Gh. Ignat.12 Dintr-o altă 

sursă13, aflăm că la Pufeşti primul local propriu a fost ridicat în anul 1902, cu un cost de 

7500 lei, din care 4500 lei au fost contribuţia comunităţii locale, iar restul din partea 

Casei Şcoalelor.  

Un aspect pozitiv, ce merită a fi lăudat şi consemnat îl reprezintă înfiinţarea unei 

biblioteci şcolare la Pufeşti, la începutul sec. al XX-lea, fiind printre puţinele instituţii 

şcolare rurale cu un astfel de serviciu pentru elevi.14 

Trecând peste lipsurile şi greutăţile sistemului de învăţământ, inerente în 

contextul în care acesta era la începuturile sale, va urma o perioadă de avânt cunoscută 

drept „epoca lui Haret”. În această perioadă şcoala vrânceană cunoaşte un progres 

deosebit. Se înfiinţează grădinile şcolare, creşterea albinelor şi a viermilor de mătase, 

cantine şi colonii şcolare, asociaţii de protecţie a naturii, cercuri culturale, şezători săteşti, 

şcoli pentru adulţi, conferinţe populare, serbări şcolare şi de comemorare a faptelor de 

vitejie ale poporului nostru etc. Aşadar se pune preţ pe activităţile extraşcolare, pe 

implicarea întregii comunităţi într-o viaţă culturală activă. Este puţin probabil ca dintr-o 

paletă atât de largă de activităţi comunitatea din satele comunei noastre, din acea 

perioadă, să nu fi participat. În acest sens, deşi mai târziu, la şcoala din Pufeşti se 

înfiinţează „cursurile pentru adulţi”. Rata analfabetismului în deceniul al V-lea al 

                                                
9 Arh. St. Bucureşti, fond M.C. I. P, ds. 723/1877, f. 105 şi Arh. St. Focşani, fond Inspectoratul Şcolar, ds. 
1/1896, f. 247 v., apud Budescu, I., Op. cit. p. 174 – 174. 
10 Arh. St. Focşani, fond Revizoratul Şcolar, ds. 1/1897, f.1, apud Budescu, I., Op. cit., p. 160. 
11 Probabil construcţia clasică cunoscută şi sub denumirea de „în furci” sau cu „vălătuci”. 
12 Budescu, I., (2003), Istoria învăţământului din judeţul Vrancea de la origini până la 1918, Ed. Paideia, 
Bucureşti, anexa 9.  
13 Săveanu, N., N., (1933), Şcolile rurale din judeţul Putna, Focşani, p. XVIII. 
14 Budescu, I., Op. citat, p. 189. 
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secolului XX, era una destul de ridicată – aproximativ 40 % din numărul populaţiei 

comunei, acest indice încadrându-se în procentul de 40, 4% cu referire la întregul judeţ.15 

În privinţa numărului de copii şi a evoluţiei numerice constatăm următoarele. La 

Şcoala primară mixtă din Domneşti Târg, existau înscrişi 32 de copii, din care 26 băieţi şi 

6 fete, dintr-un total de 91 copii cu vârstă şcolară şi 16 băieţi din Domneşti Sat, din 46 

copii (din care 27 băieţi şi 19 fete) Comunitatea locală sprijinea şcoala cu 936 lei anual. 
16. La Şcoala din satul Ciorani, în anul 1899 erau prezenţi la cursurile şcolii mixte 

primare 13 copii din 116 de vârstă şcolară17. Un procent mult prea mic. La Şcoala din 

Pufeşti veneau la şcoala, în acelaşi an, 21 de copii18.  

Primul Război Mondial aduce sacrificii în rândul populaţiei. Participă activ, în 

luptă lt. Grigoriu Grigore, din Regimentul 65 infanterie, învăţător la Şcoala Pufeşti.  

În anul  şcolar 1917 – 1918 în satul Pufeşti funcţiona Şcoala cu clasele I –V, 

având înscriţi 204 elevi, din care 133 băieţi şi 65 fete, dar doar 133 frecventau şcoala. 

Cadrele ce deserveau această şcoală erau D. Pătrăşcanu – învăţător şi director, precum şi 

Elena Albu – învăţătoare calificată. Până în anul 1925, la această şcoală veneau şi copii 

din satul Ciorani, anul reînfiinţării şcolii. În acelaşi an şcolar, la Şcoala Domneşti se 

ocupau de educaţia copiilor soţii Petru Iov şi Paulina Iov, învăţători calificaţi. Clasele I- 

V, aveau un efectiv de 33 elevi, distribuiţi astfel: clasa a I-a cu 6 copii, clasa a II-a, avea 8 

copii, clasa a III-a, cu 5 copii, clasa a IV –a cu 9 copii, iar clasa a V-a avea 6 copii.19  

În anul 1924 apare Legea învăţământului primar ce prevedea înfiinţarea claselor 

VI-VII şi la şcolile din mediul rural, fiind aplicat cu celeritate la unităţile din satele 

Domneşti şi Pufeşti. În privinţa frecvenţei, aceasta nu era una dintre cele mai bune. 

Existau ani când cursurile din calsele mari nu erau frecventate de nicun elev, iar în alţi 

ani, cu o frecvenţă limitată. Comitetele şcolare, cunoscute sub denumirea de eforii şcolare 

                                                
15 apud Apostolescu N., (1989), Monografia comunei Pufeşti , mss., p.83, apud: Proces Verbal din 6 martie 
1934, ce constată înfiinţarea cursurilor pentru adulţi cu un numar redus de înscrişi, din Arhiva Şcolii cu 
clasele I-VIII Pufeşti; Monografia judeţului Putna, 1943, p. 177. 
16 Lahovari, G., Ion, (1900), Marele Dicţionar Geografic al României, vol. III, Bucureşti, p. 188 – 189. 
17 Idem, Lavohari, (1899), Op. cit., vol. II., Bucureşti, 428. 
18 Idem, Lahovari , (1902), Op. cit., vol. V., p. 126. 
19 Arhiva şcolii Domneşti, an 1917 – 1918, apud Apostolescu N., (1988), Monografia comunei Pufeşti, 
mss., p. 48. 
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întocmeau listele pentru amenzile ce se dădeau părinţilor ce nu trimiteau copii la şcoală, 

aşa cum prevedea suportul legislativ existent.20 

În anul şcolar 1940-1941 existau 181 elevi, din 243 copii de vârstă şcolară. Cei 

mai mulţi dintre aceştia frecventau clasele I-VI, la clasa a VII-a existând doar 3 elevi, din 

care 1 băiat şi 2 fete, învăţaţi de Chercheş D. Iată şi situaţia detaliată: clasa a I-a – 38 

elevi, din care 20 băieţi şi 18 fete, sub coordonarea învăţătorului Dumitru Cherchez; la 

clasa a II-a – 28 elevi, din care 9 băieţi şi 19 fete, învăţaţi de învăţător S. Ciutea; clasa a 

III-a, avea 31 elevi, din care 17 băieţi şi 14 fete, având ca învăţătoare pe Margareta 

Poede, aceasta îndeplinind şi funcţia de director; la clasa a IV-a, tot un efectiv mare de 

elevi-31, din care 15 băieţi şi 16 fete, învăţaţi de D. Cherchez(ş); clasa a V-a, era alcătuită 

din 15 băieţi şi 14 fete (total elevi 29), sub îndrumarea învăţătorului S. Ciutea; şi  clasa a 

VI-a era alcătuită dintr-un efectiv de 21 elevi, grupaţi astfel-11 băieţi şi 10 fete, sub 

îndrumarea Margaretei Poede.  

Anul şcolar următor (1941-1942), va creşte efectivul de elevi, ajungându-se la 

191 de elevi. Funcţia de director a rămas tot în atribuţia învăţătoarei Margareta Poede, iar 

în anul şcolar 1942- 1943, învăţătorul S. Ciutea a preluat funcţia de director. Tot în acest 

an şcolar va scădea şi efectivul de elevi la un număr de 183, datorită nemaifuncţionării 

clasei a VII-a. Pentru anul şcolar 1941 – 1942, ne atrage atenţia numărul mare de elevi de 

la clasa a I-a: 54 de elevi, din care 27 băieţi şi tot atâtea fete. Efective mai mici se 

înregistrau la clasa a VII-a (10 elevi, din care 8 băieţi şi 2 fete) şi clasa a VI-a (16 elevi, 

din care 7 băieţi şi 9 fete), spre deosebire de celelalte clase având cohorte de 26 până la 

34 de elevi. 

La Şcoala cu clasele I-VII Domneşti s-a înregistrat în anul şcolar 1926 – 1927 cel 

mai mic efectiv de elevi – 47, îngrijiţi şi învăţaţi pentru viaţă de învăţătorii Munteanu 

Aneta, soţii: Petru şi Paulina Iov.21  

În anul şcolar 1950-1951, la nivelul comunei Pufeşti, existau doar două grădiniţe 

având un efectiv de 50 copii, la care se mai adăugau şi două şcoli cu clase I-IV, în satele 

Domneşti şi Ciorani, iar la Pufeşti o şcoală cu clasele I-VII. Populaţia şcolară ajungea la 

un efectiv total de 220 elevi. 

                                                
20 Apostolescu, N., (1989), Monografia comunei Pufeşti, manuscris, p. 58. 
21 Idem, p. 60, apud Arhiva Şcolii Domneşti.  
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Începând cu anul şcolar 1964-1965 s-a trecut şi în comuna Pufeşti la învăţământul 

obligatoriu de 8 ani, iar din anul şcolar 1971-1972 la învăţământul obligatoriu de 10 ani. 

Anul următor, 1966-1967 existau un număr de trei grădiniţe frecventate de 87 copii, două 

şcoli cu cu clase I-IV având 163 de elvi şi două şcoli cu clase I – VIII cu 525 de elevi. 22  

Începând cu anul 1966, direcţiunea Şcolii Pufeşti a fost onorată de următoarele 

cadre didactice: Ciulei Ecaterina (prof. I, specializarea geografie)23, Băluţă Gheorghe 

(specializarea lb. rusă), Popa Haralambie (lb. română)24, Grecu Aneta (lb. română), 

Apostolescu Nicolae Ion (istorie, a fost şi responsabil cu activitatea pionerilor)25, Mioara 

Pavel (matematică).  După Revoluţie, au avut această funcţie: Nechifor Valeria 

(matematică, în perioada 1990 – 1998), Vasluianu Carmen (fizică – chimie, 1998 – dec 

2010),26 Nicolae Damian (geografie, prof. dr., din dec. 2010 – octombrie 2020, când a 

fost ales în funcția de primar), Bogdan Mariana – prezent.. La Domneşti, au deţinut 

funcţia de director: Antohi Dorina, Negru Constantin (începând cu anii 1970 şi până în 

1990), Mihalache Dumitru (1990 – 2008, când s-a desfiinţat acestă funcţie). 

Pentru anul şcolar 1988-1989, exista următoarea reţea şcolară: 7 grupe cu copii de 

grădiniţă, astfel: două la Pufeşti, una la Ferma nr.1 I.A.S, două în satul Ciorani şi două 

grupe la Domneşti. Se realiza un efectiv total de 210 copii. La aceştia se adăugau: în satul 

Ciorani, 63 elevi erau învăţaţi de doi învăţători; o şcoala la Ferma 1 I.A.S, având 14 elevi 

învăţaţi de un singur învăţător; o şcoală cu clase I-VIII la Pufeşti, unde învăţau 283 elevi; 

la Domneşti, o şcoală cu clase de la I la VIII, având un efectiv de 185 elevi. În acest an 

şcolar, în toate unităţile îşi desfăşurau activitatea 36 cadre didactice, din care 7 

educatoare, 11 învăţători şi 18 profesori.27 

Un alt aspect inedit ce s-a desfăşurat până în anul 1990 îl constiuia practica 

agricolă. La începutul anului şcolar, elevii ajutau la muncile agricole de pe teritoriul 

comunei (la culesul strugurilor, a porumbului, a rapiţei), existau şi cazuri când elevii erau 

                                                
22 Apostolescu, N, (1989), Monografia comunei Pufeşti, manuscris, p. 80 – 81. 
23 a stat în gazdă la Ghiţă Petrea, unde se află actuala moară din satul Pufeşti. 
24 deşi frecventase Institutul Pedagogic Bacău , nu era calificat, fiind suplinitor; a absolvit ulterior. 
25 Această funcţie era una deosebit de importantă, fiind una politică.  
26 Informaţii furnizate de Dascălu Vasilica, fostă secretară a Şcolii Pufeşti; A deţinut această funcţie până în 
anul 2005, când a fost preluată de Timariu Adelina Iulia – specializată în economie şi ulterior în secretariat, 
din 2012 a preluat şi funcţia de administrator financiar (jumătate de normă). }n anul 2020 a decedat, func’ia 
fiind preluat[ de Pepene Mihaela. 
27 Apostolescu, N.,I., (1989), Monografia com. Pufeşti, manuscris, p. 81 
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scoşi la plivit, la cules roşii, la prăşit, în timpul anului şcolar, în funcţie de necesităţile 

pentru forţă de muncă a C.A.P sau I.A.S. Pe timpul vacanţei de vară, în şcoală se amenaja 

un spaţiu pentru creşterea viermilor de mătase. În acest sens, pe terenul Şcolii Gimnaziale 

Pufeşti, exista o plantaţie de duzi. 

În privinţa locaţiilor destinate desfăşurării activităţilor educaţionale, există 

următoarea desfăşurare de date isotrice pe care le redăm în rândurile următoare. În anul 

1960 se construieşte un local de şcoală cu 3 săli de clasă, fapt ce determina ca nr. total de 

clase să ajungă la 7. Ulterior, aceasta a fost demolată la cutremurul din 1977, deşi nu era 

afectată grav. În acea zonă s-au păstrat spaţiile vechi („Şcoala veche”) şi Dispensarul 

veterinar ce a funcţionat drept şcoală. 

În acelaşi sat, în zona centrală a comunei a fost dat în folosinţă în anul 1980 o 

şcoală cu etaj având opt sali de clasă şi laboratoare (fizică – chimie, biologie etc), camere 

pentru material didactic, birouri (secretariat, director) alte spaţii (bibliotecă). Această 

şcoală a fost ridicată prin munca voluntară a sătenilor (inclusiv elevi), necalificaţi în 

construcţii, din acest motiv calitatea lucrărilor şi a finisajelor nu a fost una conformă.  

Tot la Pufeşti, Grădiniţa a fost construită de către Cooperativa Agricolă de 

Producţie (C.A.P) în anul 1974. Aceasta avea program prelungit, fiind prevăzută cu paturi 

pentru dormit şi bucătărie. Localul a fost modernizat cu geamuri de termopan şi 

anvelopare termică, acoperiș nou, centrală termică, iar în interior a fost schimbată 

instalația electrică, pardoseala etc; copiii  beneficiază și de grup sanitar cu apă curentă în 

interiorul clădirii. Lucrările de reparații au fost realizate cu sprijinul companiei OMV în 

perioada septembire – decembrie 2016. 

Întreprindera Agricolă de Stat (I.A.S) a constuit în anul 1973 o grădiniţă de tip 

cămin pentru copii muncitorilor. Până în anul 1981- 1982 au existat patru posturi de 

educatoare, iar din 1982-1983 doar un singur post pentru o singură grupă. Grădiniţa, s-a 

desfiinţat după anul 1990. Spaţiul a fost preluat de către firma Igniconfex SRL şi 

transformat în totalitate într-o modernă fabrică de confecţii. Tot I.A.S.-ul a creat o şcoală 

cu clasele I-IV, având două posturi de învăţători.   

La Ciorani există o locaţie cu destinaţia Şcoală, unde învaţă în regim simultan 

elevii de la clasele I-IV. Aceasta, are două săli de clasă, din care una este prevăzută cu 

scenă pentru festivităţi, o sală mai mică a fost transformată în grup sanitar, o sală pentru 
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produsele din programul „laptele şi cornul”. În această şcoală a funcţionat Grădiniţa 

Ciorani până în anul 2009, luna noiembrie. Primăria a reabilitat fostul magazin sătesc, 

transformându-l într-o unitate pentru preşcolari modernă, dotată cu grupuri sanitare şi apă 

curentă în interior, gresie şi parchet, centrală termica electrică, mobilier nou. Totalul 

investiţiei ridicându-se la peste 500 milioane lei vechi.28 Grădiniţa beneficiază de 

autorizaţie sanitară. 

În satul Domneşti s-a inaugurat o şcoală în anul 1973, la 1 septembrie. 

Construcţia era prevăzută a fi una cu etaj. Vechile spaţii unde învăţau elevii erau în 

Domneşti Sat („Sat din vale”),  aproape de biserica monument. Ulterior, în acest spaţiu a 

funcţionat un magazin mixt, având ca gestionar pe Damian Victor. Spaţiul a fost demolat, 

iar grădina folosită ca lot agricol pentru practica elevilor a fost abandonată. Un alt spaţiu 

unde învăţau elevii a fost „în târg” (Domneşti Târg), într-o cladire în care a funcţionat şi 

Căminul cultural (aici se proiectau filme, duminica), dar şi grupele de grădiniţă. Din 

păcate Grădiniţa nu a deţinut un spaţiu adecvat. O grupă a funcţionat în Şcoala din centrul 

satului, apoi ambele grupe, în perioada anilor 2000 au desfăşurat activitatea în clădirea 

Hanului Domneşti. Revenind la Școala Gimnazială din Domnești, ccorpul de clădire 

construit în anul 1973, aducem precizare că acesta a intrat în reabilitare în toamna anului 

2019, iar lucrările se apropie de finalizare. Clădirea a fost reabilitată capital, s-a anvelopat 

termic, a fost extinsă cu un grup sanitar după cerințele actuale, de asemenea magazia 

improvizată a fost transformată într-o sală ca extindere a clădirii existente. A fost 

reamenajată și curtea exterioară. 

În anul 2005 a fost dat în folosinţă un local nou, construit din elemente moderne 

(panouri cu spumă poliuretanică). Acesta este destinat claselor I- IV, deşi s-a dorit a fi un 

spaţiu pentru grădiniţă. Localul este prevăzut cu 4 săli de clasă, cancelarie şi două camere 

de mici dimensiuni – în acestea fiind biblioteca şi camera pentru programul „Cornul şi 

laptele”, transformate ulterior în grupuri sanitare. În şcoală, încălzirea este asigurată 

printr-o centrală electrică, de asemenea este prevăzută cu apă curentă.  

Revenind la evoluţia numerică a elevilor, la sfârşitul anului şcolar 1997-1998, la 

nivelul Comunei Pufeşti, au fost înregistraţi 428 elevi, din care 255 în clasele primare şi 

173 la gimnaziu. Pe fiecare unitate în parte, situaţia se prezenta astfel: Şcoala din Ciorani 
                                                
28 Vezi „Ziarul de Vrancea” din 9 noiembrie 2009, articol scris de Iulia Nicolae. 
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cu 58 elevi în clasele I-IV; Şcoala Pufeşti - 106 elevi la în-văţământul primar şi 112 la 

gimnaziu; Şcoala Domneşti - 91 elevi la clasele I-IV şi 61 elevi la clasele V-VIII. În anul 

şcolar 2010-2011 au fost înscrişi 365 de elevi din care au promovat 321, la care se adaugă 

134 preşcolari. În fiecare localitate componentă, exista următoarea distribuţie: la nivel 

preşcolar, Ciorani - 29 copii, Domneşti - 45 copii, Pufeşti - 60 copii; la nivel primar şi 

gimnazial: Ciorani - 33, cls. I-IV, Pufeşti - 183 de elevi, iar la Domneşti - 149 de elevi. 

Şcolarii şi preşcolarii erau îndrumaţi de 34 cadre didactice, din care 25 fiind titulari. 

Numărul total de angajaţi era de 41. Aproximativ acelaşi număr de cadre didactice (35) se 

păstrează şi în anul şcolar 2014-2015, însă va scădea numărul de copii - 479 de şcolari şi 

preşcolari.  111 preşcolari își desfășoară activitățile educative astfel: Grădiniţa din Pufeşti 

cu 40 copii, Grădiniţa din Domneşti, 47 preşcolari, iar la Ciorani, 24 copii. 

În anul școlar 2020-2021, distribuția elevilior este următoarea:  

                       
Tabel nominal elevi 

an 2020-2021 

 
Cls  Pufeşti Domneşti  Ciorani  Total  

total fete total fete total fete total fete 

0 14 9 17 11 7   0,5 2   

I 14 3 27 12 5    0,5 3   

II 17 8 12 4 5   0,5         2   

III 17 10 21 7 2   0,25 1   

IV 13 5 20 10 5  0,25 3   

Total 

0-IV 

75 35 97 44 24 11 196  

V 15 7 16 9     

VI 26 14 18 9     

VII 16 10 9 4     

VIII 21 9 13 5     

Total 

V-VIII 

78 40 56 27   134  

Total 

general 

153  153  24  330 

 

 

 
Grupa Pufeşti Domneşti Ciorani Total 

total fete total fete total fete total fete 

Mică 14 5 9  0,5 4 7  0,25 4 30  

Mijloc. 10 3 6    1 5 12  0,25 2 28  

Mare 16 4 21  0,5 6 12  0,5 3 48  

Total 40 12 36 15 31 9 107  

mailto:scoalapufesti@yahoo.com


                          Şcoala cu clasele I – VIII Pufeşti – Vrancea 
tel/ fax: 0237 263 046   e- mail: scoalapufesti@yahoo.com 

 

11 
 

TOTAL 330 +107 = 437 

 

 

Spaţiul construit la începutul deceniului al optulea din secolul al XX-lea, la Pufeşti, a 

intrat la 22 martie 2012 în ample procese de modernizare, fiind absolut necesare. 

Reparaţiile capitale au constat în decaparea zidăriei şi tencuirea ulterioară, lucrări de îm-

bunătăţire termică - izolarea termică a pereţilor exteriori, tâmplărie pvc cu geam 

termopan, pardosirea cu gresie şi parchet, gletuire, văruire, refacere structură de 

rezistenţă şi acoperiş. În final, şcoala a fost dotată cu mobilier nou, sisteme de supra-

veghere video şi pentru situaţii de urgenţă, cabinet de informatică deja existent. Practic, 

lucrările au fost de o complexitate ridicată, necesitând un timp de execuţie mai mare 

decât la o clădire nouă29, valoarea finală fiind de 1.152.085,94 lei. Localul modern a fost 

inaugurat la 16 septembrie 2013 în prezenţa domnului deputat Laurenţiu Roşca-

Ţigăeru.30 În anul şcolar următor 2014, deschiderea festivă s-a realizat de către domnul 

senator Cristian Dumitrescu – vicepreşedintele Senatului României.31 Tot cu acest prilej a 

fost vernisată şi expoziţia de fotografie militară, cu imagini din teatrele de operaţiuni 

militare ale Armatei Române -Afganistan şi Irak, surprinse de ,,ochiul” aparatului de 

fotografiat la declanşarea butonului său de către lt. col. Toni Ene32. În anul şcolar 2015 – 

2016 au mai fost vernisate şi expoziţiile de fotografie ale fotografilor Adrian Teodorescu 

(Focşani) şi Răzvan Teo Chirac (Râmnicul Sărat; despre oraşul Roma), Nicolae Damian 

– ,,Vechile exploatări forestiere din Munţii Vrancei’’ şi ,,Ţinuturi Vrâncene arhaice’’. 

Toate fotografiile (aproximativ 200) au avut dimensiunea minim A4. O altă expoziție de 

fotografie a fost vernisată în aprilie 2016: ,,Antarctica – dincolo de capătul lumii” – a 

fotografului National Geographic, Helmut Ignat – Director General la Konica Minolta 

                                                
29 ,,Reparaţii capitale la Şcoala din Pufeşti”, în Monitorul de Vrancea, de luni 13 august 2013, an XII, nr. 
2960, p. 4, de Aurel Şelaru.  
30http://www.ziaruldevrancea.ro/educatie/97365-%C5%9Fcoal%C4%83-%E2%80%9Cca-la-carte%E2 
%80%9D-la-pufe%C5%9Fti.-acum-elevii-trebuie-doar-s%C4%83-%C3%AEnve%C5%A3e.html – accesat 
la 23aug. 2016 
31http://www.monitorulvn.ro/articole/galerie-foto--expozi-ie-de-fotografie-militara-la-scoala-din-
pufesti_2_167639.html - accesat la 24 aug. 2016 
32A expus fotografii la Palatul Parlamentului, Muzeul Militar Bucureşti, Casele de cultură din Buzău şi 
Adjud etc. Este corespondent militar la publicaţiile cu profil militar:,,Observatorul Militar’’ şi ,,Viaţa 
militară’’. A se vedea şi artico-lele, în: http://www.ziaruldevrancea.ro/social/1588812827-expozitie-de-
fotografie-dedicata-romei-la-scoala-pufesti.html; sau http://www.monitorulvn .ro/articole/expozi-ie-de-
fotografie-la-scoala-pufesti_2_173864.html.  
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România. Cele 22 de fotografii au fost realizate ca urmare a unei expediții la care a mai 

participat și Cristian Lascu (senior editor National Geographic). Intinerariul expediției  a 

fost ,,pe urmele lui Emil Racoviță”, turnându-se și filmul documentar biografic 

,,Exploratorul”. Atât filmul, cât și fotografiile au putut fi vizualizate prin bunăvoința 

președintelui Fundației Arte Vizuale, domnul Vivi Drăgan.  Au mai fost expuse 

numeroase desene (în creion şi acuarele) ale elevilor noştri, pe teme diverse – inclusiv 

icoane pictate pe sticlă, unele dintre acestea participând la expoziţii judeţene. De 

asemenea, sub îndrumarea doamnei prof. Emilia Gogoriţă, elevii expun diverse obiecte 

realizate în cadrul orelor de educaţie tehnologică.  

       Școala Gimnazială Pufești a căpătat și o dimensiune europeană prin implementarea 

unor proiecte de cooperare internațională: 

- Proiectul Masterchef junior a constat în realizarea unei cărți de bucate în format  

video. Au participat 11 școli din toată Europa, coordonate de Lycée Condorcet Arachon 

din Franța. Materialele video au fost postate pe platforma twinspace și pe youtube. 

Ineditul acestui proiect a fost faptul că grupul nostru de copii a gătit alături de 

semifinalista masterchef Protv – Vlad Ana Maria Gâscă. Proiectul nostru a primit premiul 

I la Concursul Național Made for Europe, faza județeană. Elevii participanți au fost: 

Anduţu Pădurariu, John Albert, Gârmalău Cristina, Melinte Andreea, Beatrice 

Simoinescu, Mihnea Damian, sub îndrumarea profesorilor Mariana Bogdan şi Nicolae 

Damian. S-au mai implicat în acest proiect și profesorii: Petrea Danielea, Constantin 

Sărdaru. 

 

Când gătitul e o pasiune… 

- Vizitarea Parlamentului European din Bruxelles – a fost parte a unui proiect ce a  

vizat cunoașterea Uniunii Europene, a rolului României ca parte a sa integrantă. Totul a 

fost posibil prin bunăvoința eurodeputatului Mircea Diaconu – cunoscut actor și om de 
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cultură, nu doar politician. Cel mai emoționant moment a fost fotografia elevilor noștri 

îmbrăcați în costum național, cu renumitul actor Mircea Diaconu și cu steagul României 

adus tocmai din Pufești. Grupul elevilor pufeşteni a fost format din elevii: Melinte 

Andreea, Chirilă Raluca, Macovei Elena, (toate din Pufeşti), Pădurariu Anduţu, Păduraru 

Răzvan, Manea Ionuţ (toţi trei din Ciorani), Ciprian Barbu, Panfile Bogdan (ambii din 

Pufeşti), Clapon Valentina (Domneşti), însoțiți de profesorii coordonatori Nicolae 

Damian și Mariana Bogdan. La sosirea pe Aeroportul ,,Henri Coandă” din Otopeni, am 

fost sunați pentru realizarea unui interviu ce a fost difuzat la Radio Iași33. Proiectul a fost 

mediatizat și la nivel internațional prin intermediul ziarului ,,Emigrantul”.34 

                          

Mândri că suntem români în Parlamentul Europei la Bruxelles 

       La deschiderea noului an școlar 2015 – 2016, vicepreședintele Consiliului Județean 

Vrancea – General (R) Ionel Celmare a dezvelit monumentul dedicat celor 150 de ani de 

învățământ – o construcție solidă din beton brut placat cu marmură roșie, totul sugerând 

trăinicia. Tot cu acest prilej, a fost lansat numărul 4 al revistei noastre și monografia celor 

150 de ani de istorie ai învățământului din comuna noastră.  

 

                                     

                                                
33http://radioiasi.ro/emisiuni/recreatia-mare/elevi-si-cadre-didactice-de-la-scoala-gimnaziala-pufesi-
vrancea-au-vizitat-palatul-parlamentului-din bruxelles/ -accesat la 12 iulie 2016. 
34http://radioiasi.ro/emisiuni/recreatia-mare/elevi-si-cadre-didactice-de-la-scoala-gimnaziala-pufesi-
vrancea-au-vizitat-palatul-parlamentului-din bruxelles/ - accesat la 26 august 2016 
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Monumentul, monografia și revista Confluențe, dedicate celor 150 de ani de 

învățământ la Pufești 
    Au trimis mesaje de felicitari şi succes către elevii acestei comune, pentru a fi 

exprimate public, personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale, sportive, politice din 

România. Dintre aceştia enumerăm: Leonard Doroftei, europarlamentarul Mircea 

Diaconu, vicepreşedintele Senatului Cristian Dumitrescu, numeroase cadre universitare 

(profesorii universitari dr. Ion Velcea, dr. Petre Gâştescu, dr. Silviu Costachie, dr. Silviu 

Neguţ, dr. Corina Dumitrescu etc) reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar (prof. Marilena 

Oprea), exploratoarea Uca Marinescu, maratoniştii Adriana Istrate şi Ilie Roşu, mulţi 

alţii. 

            CJRAE Vrancea a creat un consorțiu educațional pentu implementarea proiectului 

ERASMUS + ,,Incluziune și egalitate de șanse în comunitățile defavorizate”. 12 școli din 

Vrancea, printre care și Pufești. În prima fază, la cursul din Valencia, a participat 

Directorul Școlii, iar în lunile iulie și august 2019 la Praga (Cehia), vor participa la alte 

două cursuri prof. Petrea Daniela și Prof. Bogdan Mariana.  

De menționat este faptul că proiectele Erasmus+ au sustenabilitate, axându-se pe o temă 

de o problematică răspândită în mediul educational: abandonul școlar. Pe lângă acest 

proiect Erasmus, mai avem în derulare încă două ce cuprind o mobilitate a elevilor și una 

a cadrelor didactice. 

 

                            

Foto 1. Pasiunea pentru gătit a prof.dr. Damian Nicolae  este neîncetată 
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   Foto 2.   Totul despre Cehia cu doamnele prof. Petrea Daniela și Mariana Bogdan 

 

Mai trebuie menționată excursia inedită din Constanța, unde a fost vizitat Portul 

Militar Fregata regele Ferdinand, Bricul Mirecea și alte ambarcațiuni existente. Cei 5o de 

elevi au avut ocazia de a vizita în Portul Militar Fregata Regele Ferdinand, Bricul Mircea 

și alte ambarcațiuni existente. Experiența a fost una inedită deoarece nu doar au fost 

primiți de comandanții navelor, dar au și pășit la bordul acestora, cunoscând viața de 

marinar în amănunt. Au reușit să ajungă la pupitrele de comandă, în bucătarie și în 

cabinele unde stau cadeții, aproape orice spațiu al vapoarelor nu a rămas neexplorat. Ziua 

trebuia să aibă un final la fel de excepțional. Copii au fost invitați să participe la meciul 

de fotbal al echipei Viitoul Constanța. Deși frigul a fost unul pătrunzător, elevii au făcut 

galerie echipei constănțene până în ultimul minut de joc. A doua zi, excursia s-a încheiat 

prin vizitarea Delfinariului, Planetariului, Acvariului și bineînțeles cu o plimbare pe 

faleza Mării Negre. Proiectul educațional: ,,Sport, Cultură și civilizație la malul Mării 

Negre ” 
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2. Cadrul natural 

2.a Poziţia geografică. Comuna Pufeşti este încadrată administrativ Judeţului 

Vrancea, în partea de nord-est, la o distanţă de 34 km faţă de oraşul reşedinţă Focşani şi 

la 244 Km faţă de capitala ţării - Bucureşti. De asemenea, cele mai apropiate oraşe sunt: 

la nord, Adjud, la o distanţă de 8 km, la sud Mărăşeşti, la distanţa de 11 km35. Raportată 

la unitatea de relief Munţii Carpaţi, comuna este situată la 80 km, iar faţă de confluenţa 

Dunăre-Siret, se află la o distanţă de 120 km. Comuna este situată la confluenţa râurilor 

Siret cu tributarul [afluent n. a.] său Trotuş. 

Vecinii comunei sunt: la Nord: Comuna Rugineşti şi Municipiul Adjud, la Vest 

Comuna Păuneşti, la Sud satele componente ale Oraşului Mărăşeşti, iar la est, limita cu 

Judeţul Galaţi o for-mează Râul Siret.  

Centrul administrativ al comunei este satul reşedinţă Pufeşti. Comuna are o suprafaţă 

de 56,42 kmp, cuprinzând şi satele Ciorani - spre sud, respectiv, Domneşti şi Domneşti 

Târg, spre nord.  

2b. Relieful. Comuna este aşezată altitudinal la 175 m, în zona de joncţiune a unor 

mari unităţi de relief: la est Podişul Central Moldovenesc - Colinele Tutovei (Piemontul 

Poiana Nicoreşti); la vest - o zonă piemontană -, piemontul Zăbrăuţi situat la exteriorul 

Subcarpaţilor de Curbură, iar spre sud, zona de contact cu Câmpia Siretului Inferior - 

partea de nord a Câmpiei Române.  

Întregul teritoriul se află situat în Culoarul larg al Siretului, dominat de lunca de 

origine comună a râurilor Siret şi Trotuş, de terasele Râului Siret spre vest.  

Din punct de vedere morfologic, domină formele de acumulare, aluvionare precum: 

lunca, terasele de acumulare, Siretul divagând puternic spre est până în zona de contact 

cu Podişul Central Moldovenesc, malul fiind unul abrupt; Piemontul Zăbrăuţi. Lunca 

largă a Siretului este comună cu a Trotuşului, manifestându-se prin numeroase despletiri, 

braţe părăsite - zătoane, renii36. Atât lunca inferioară, albia, cât şi întregul relief sunt 

modificate antropic. În luncă s-a construit un lac de acumulare cu baraj hidroenergetic, un 

dig de protecţie şi câteva canale de protecţie. Antropizarea este omniprezentă, pe terase 

se suprapun aşezările, căile de comunicaţie, magistrala feroviară Bucureşti-Suceava şi 

                                                
35 Distanţa este calculată pe Drumul European E 85. 
36 Depuneri de nisip în dreptul malurilor convexe. 
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Drumul European E85. Relieful este modelat prin muncile agricole, plantaţiile viticole. În 

Lunca Siretului a existat şi o zonă de exploatare a materialului aluvionar (balastieră), în 

pre-zent abandonată. Construirea Lacului hidroenergetic Călimăneşti, a determinat ca 

acesta să devină nivel de bază şi versantul abrupt al Podişului Central Moldovenesc să fie 

supus unei intense scur-geri acvatice în urma precipitaţiilor, a topirilor de zăpezi. Împre-

ună cu despădurirea rapidă s-a determinat o intensă denudaţie și apariţia unor alunecări 

de teren. Intervenția antropică a determinat modificări ale peisajului natural. 

Terasele sunt cele de 5-7 m, neinundabile, pe acestea fiind poziţionate aşezările, 

respectiv terase superioare de 15-18 m şi 40-45 m, la acestea adăugându-se o parte din 

prima terasă a Trotuşului situată pe partea dreaptă a acestuia.  

Relieful neaccidentat, sub formă de terase, a permis acumularea apelor din zona 

piemontană, sub forma pânzelor freatice, a permis utilizarea sa agricolă prin culturi 

variate, fiind o premiză în dezvoltarea aşezărilor. 

 

3. Populaţia 

 

Sursele bibliografice, cu valoare istoric – documentară, oferă importante date şi 

din perspectiva demografiei. Una dintre cele mai vechi astfel de surse, o constituie 

lucrarea lui Ion Ionescu de la Brad, din anul 1869. În Domneşti existau 444 locuitori, din 

care 210 erau bărbaţi şi 234 femei.37 Raportată la totalul populaţiei judeţului – 104 156, 

aceasta reprezintă un procent de 0, 42%. Aceiaşi localitate avea în anul 1893, 253 de 

familii, alctuite din 982 locuitori, din care 468 erau persoane de sex masculin şi 514 de 

sex feminin.38 Daca, încercăm să facem un calcul, ar rezulta că o familie a fost alcătuită 

din 4 membri, însă realitatea se prezenta altfel, familiile fiind mai puţine si mai 

numeroase.39 În acest sens, aceiaşi statistică ne relevă şi faptul că 533 de locuitori erau 

neînsuraţi, din care 241 bărbaţi / băieţi şi 292 femei / fete, iar 302 erau însuraţi, 146 

văduvi (din care 75 bărbaţi şi 71 femei). Este interesant că se păstrau familiile ca 
                                                
37 Ion, Ionescu de la Brad, Agricultura română din judeciul Putna, Bucureşti, 1869, p.168 
38 George, Ion Lahovari, Marele Dicţionar Geografic al României, vol. III, 1900, p.188-189. 
39 Ne bazăm această afirmaţie, pe baza statisticilor oficiale, la nive de ţară din acea perioadă, oferite în 
multe lucrări de specialitate, mai vechi sau mai recente. Din acea perioadă se cunoaşte că natalitatea era una 
ridicată, familia fiind alcătuită dintr-un nr. mare de membri. Aceleaşi concluzii le-am tras din discuţiile ce 
le-am avut cu nr. localnici, din propriile noastre observaţii de-a lungul timpului. 
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structură, existând doar un singur divorţat (bărbat) –acest statut social fiind unul tabuu. 

Extrem de interesant de ştiut, o constituie şi diversitatea etnică. Dominau, în mod clar 

românii - 830, dar mai existau şi 50 de unguri, 7 bulgari şi acelaşi număr de ruşi, 1 grec, 1 

italian şi 86 de persoane cu diferite naţionalităţi40. Celelalte sate aveau următoarea 

populaţie: Pufeşti, cu 1398 de suflete, grupate în 356 de familii41, respectiv, Ciorani, cu 

480 de locuitori ce vieţuiau în 150 de case42.  

Faţă de perioada Primului Război Mondial, se constată o creştere a populaţiei din 

toate satele comunei Pufeşti. În satul Pufeşti vieţuiau 1680 de locuitori, cu o creştere de 

330 indivizi43. Datele furnizate de recensământul din anul 193044, evidenţiază o populaţie 

de 2610, ce se grupa în 870 de familii.  

În anul 1942, populaţia din cele trei sate componente ale comunei era următoarea: 

Pufeşti – cel mai numeros sat 1698 locuitori, Ciorani – 1225 locuitori şi Domneşti – 

1202, cel mai mic număr de locuitori, surprinzător.45 Sursa, cuprinde date referitoare la 

veniturile, populaţia şi vechimea tuturor aşezărilor rurale, fiind alcătuită la cererea 

prefectului Panait N. Pavlu.  Dintr-o altă sursă, apropiată  ca an, aflăm date uşor apropiate 

pentru satele Ciorani şi Domneşti, dar cu o diferenţă în cazul satului Pufeşti. Aceste 

valori sunt: Ciorani – 1025, Domneşti – 1260, Pufeşti – 1240.46  

După cel Al Doilea Război Mondial, urmează o creştere a populaţiei, fapt datorat: 

creşeterii nivelului de trai şi a siguranţei locului de muncă, comparativ cu perioada 

anterioară – datorită colectivizării, a industrializării, dar şi a introducerii serviciilor de 

medicină în comună, a politicilor demografice pronataliste. Se constată următoarele 

ritmuri medii de creştere : 0,9 % pentru perioada 1948 – 1956; 0,7% pentru perioada 

1956 – 1966; 0,5% pentru perioada 1966 – 198047. Pe ani, cel mai mare coeficient de 

                                                
40 Sursa bibliografică citata anterior, nu ne precizează nr. evreilor din această localitate. Domneştiul fiind 
cunoscut ca un târg, cu populaţie de comercianţi, această sursă precizându-ne cifra de 33.  
41 G., I., Lahovari, Op. cit., Vol V, Bucureşti, 1902, p. 126; 
42 G., I., Lahovari, Op.cit., vol. II, Bucureşti, 1899. p. 428 ;  
43 I., Puşcă, A., Paragină, V., Popa, Gh., Constantinescu, Panciu – file de cronică, Ed. Sport-Turism, 
Bucureşti, 1982, p. 50.  
44 Arhiva Consiliului popular comunal Pufeşti, apud, Apostolescu I., Monografia comunei Pufeşti, mss. 
45 A.N. VN, f. 290, 292 apud C. Cherciu, Vrancea şi ţinutul Puteni – o lume de dată dată 1921 – 1945, Ed. 
Andrew, Focşani, 2005, pp. 307 – 308. 
46 XXX, Monografia judeţului Putna, Focşani, 1943, p. 71.  
47 XXX, Vrancea-monografie, Ed. Sport – Turism, Bucureşti, 1980, p. 117; 
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natalitate s-a înregistrat în anul 1966, fiind de 17, 9%, iar în anul 1988, acesta avea 

valoarea de 13%.48  

 Recensământul populaţiei efectuat în 15 martie 1966, consemna următoarele date 

statistice: 4210 locuitori, din care 2062 bărbaţi şi 2148 femei. Se poate constata o creştere 

de peste 1500 locuitori, faţă de anul 1948.  

În anul 198849, se constată aceiaşi tendinţă de creştere a populaţiei, indicativul 

fiind 4053 cu o vârstă medie de 43 de ani, din care 2048 bărbaţi şi 2005 femei. Calculând 

densitatea populaţiei, constatăm o situare între 51 şi 100 locuitori/ kmp, atingându-se 

indicativul maxim, în vetrele satelor (în special Domneşti şi Pufeşti).50 

La o distanţă de un deceniu, populaţia înregistrează o uşoară scădere, cu 25 de 

persoane. Populaţia stabilă la 1 iulie 1998 era de 4028, din care, 2032 de sex feminin (50, 

44%) şi 1996 de sex masculin (49, 56%). Raportat la populaţia judeţului (391 628 

locuitori), populaţia comunei reprezintă 1,02% şi 1,67%  din întreaga populaţie rurală a 

judeţului (240 550 locuitori).51  

 Din datele oferite de către Direcţia judeţeană de statistică, putem să facem o 

analiză pe o perioadă îndelungată de timp. Constatăm o creştere, anuală a populaţiei, 

situată între 0,17 % şi 1,65 %, în condiţiile unui spor natural pozitiv, la care se adogă şi 

căsătoriile – aducând un oarecare spor de populaţie (alohtonă). Observăm că în anul 

2008, faţă de anul 2000, a existat o creştere de aproape 6% (5,82%). 

Tabel – POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie pe sexe si localitati 

An 2016 2017 2018 2019 2020 

Populaţie 2144 2125 2117 2122 2117 

Creştere %  0,24 0,17 1,65 1,60 

 

 Sursa: Direcţia Judeţeană Statistică Vrancea date calculate, prin raportarea la anul 

anterior  

 

                                                
48 Conform Arhivei Consiliului Popular Pufeşti, apud I., Apostolescu, Monografia comunei Pufeşti, mss. 
49 La 31 dec. 1988.  
50 Arhiva Consiliului Popular Pufeşti, apud I., Apostolescu, Monografia comunei Pufeşti, mss, p. 83; 
51 Sursa: Dan, Ghinea, Enciclopedia Geografică a României, Ed. Enciclopedică, Bucureşti. – date calculate.  

mailto:scoalapufesti@yahoo.com


                          Şcoala cu clasele I – VIII Pufeşti – Vrancea 
tel/ fax: 0237 263 046   e- mail: scoalapufesti@yahoo.com 

 

20 
 

În privinţa sporului natural52, pentru această perioadă, observăm, că acesta 

conferă valori pozitive, dar şi valori negative, aşa cum reiese din tabelul de mai jos. 

Acesta se calculează, după formula S= N – M, unde: N este rata natalităţii, iar M este rata 

mortalităţii. Sporul maxim a fost înregistrat în 2004, exprimat prin valoarea 2, 36%o, iar 

valoarea minimă s-a înregistrat în anul 2008, fiind -3,46 %o. 

 

Tabel – Dinamica naturală a populaţiei 
An 2014 2015 2016 2017 2018 

N 44 48 42 40 58 

D 58 53 60 61 62 

Divorțuri 2 2 - 1 - 

Căsătorii 10 15 20 22 28 

 

Sursa: Direcţia Judeţeană Statistică Vrancea 

date calculate ; unde P- populaţia; N – născuţi vii; D – decese;  

Deducem, că societatea rurală este una conservatoare ce încă păstrează valorile şi 

tradiţia familiei, membri acesteia trecând împreună peste greutăţile şi reuşind să 

remonteze armonia cuplului. Pentru ceilalţi ani nu dispunem de date, fie nu s-au 

înregistrat divorţuri.  

 Concluzionand, observăm ca surplusul de populaţie înregistrat de la an la an se 

datorează cel mai probabil unei populaţii alohtone, deşi datele statistice nu sunt 

concludente.  

  În continuare vom prezenta şi datele referitoare la recensământul populaţiei din 

2011. Totalul populaţiei stabile înregistrate  a fost de 3486, din care 3433 persoane 

prezente şi 53 temporar absente. Din totalul populaţiei stabile, 1705 sunt de sex masculin 

(48,90%) şi 1781 de sex feminin (51, 09%)53. Faţă de anul 2008, constatăm o scădere a 

populaţiei cu 854 de locuitori, adică 19, 67% ; iar faţă de anul 2010, când s-au înregistrat 

4328 locuitori (din care 2146 bărbaţi şi 2182 femei), se constată o scădere de 842 

locuitori (19,40 %). Daca exprimăm procentual populaţia comunei, constatăm prin calcul, 

următoarele: 1,7 %  din populaţia judeţului şi 1,66 % din populaţia rurală.  

                                                
52 In geografie se operaţionalizează conceptul de spor natural, chiar daca valorile sale sunt unele negative 
53 Sursa www.recensamant.ro/wp-content/uploads/2012/08/TS4.pdf. - accesat la 05.08.2013; date calculate. 
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Un fenomen deosebit îl reprezintă migraţia teritorială a populaţiei. 16 persoane 

sunt temporar prezente, din care 6 bărbaţi şi 10 femei54, aceştia constituindu-se ca intrări 

în comună.  

Până în 1990, se înregistra o migraţie către centrele urbane, fie cele apropiate: 

Adjud, Focşani (ca centre economice polarizante), fie către centrele urbane mari, ale ţării: 

Bucureşti, Braşov, Târgovişte, Bacău, Galaţi etc. Tinerii, plecau mai întâi pentru a studia 

(în general licee cu profil industrial şi şcoli profesionale), apoi primeau locuinţă şi loc de 

muncă. Exista şi o migraţie zilnică, cunoscută sub numele de navetism, practicată de către 

elevi şi de populaţia activă (ca forţă de muncă) către centrele industrial – urbane : Adjud, 

Mărăşeşti, Focşani. 

După 1990, graniţele s-au deschis şi tinerii au migrat în căutarea unui loc de 

muncă, pentru asigurarea existenţei zilnice şi a unor venituri substanţiale, mai întâi în ţări 

precum Turcia şi Italia. Începând cu anii 1998 şi 2000 populaţia din comună, a cunoscut 

o hemoragie accentuată. Tinerii au plecat în special în Italia Spania şi Anglia, dar au 

ajuns şi în Grecia, Cipru, Norvegia, Austria, Germania etc. Cei mai mulţi dintre aceştia, 

prestează o muncă brută (în construcţii) sau servicii neagreate de populaţia autohtona a 

ţării respective (asistenţă socială – îngrijire bătrâni). Multi dintre aceştia s-au stabilit 

definitiv, au întemeiat familii mixte, au cumpărat case. Unii şi-au construit locuinţe în 

localitatea de unde au plecat, iar alţii s-au întors şi au deschis afaceri de familie. Putem 

consemna următoarele valori, în rîndurile următoare (anul 2012). 53 de indivizi sunt 

temporar absenţi din localitate, din care 37 în afara graniţelor ţării şi 16 în interiorul ţării, 

aceştia din urmă cel mai probabil reprezentând tinerii plecaţi la studiu (studenţii). 

Populaţia plecată pentru o perioadă îndelungată de timp, reprezezentând probabil o 

pierdere definitivă, în număr de 313. Domină populaţia plecată în străinătate – 281, faţă 

de 32 rămaşi în ţară. Observăm, că domină populaţia masculină, dovada existenţei unei 

populaţii rurale, consecventă asupra rolului limitat a femeii în societate, tradiţională.  

 

 

 

 
                                                
54 idem 
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Tabel: Dinamica spaţial – teritorială a populaţiei (ieşiri)  
 

T m 

Migraţie externă 

(internaţională) 

Migraţie internă (naţională)  

    Total 

Masc. Fem. Total Total Masc. Fem. 

Pt   16   21   37 16 11   5   53 

Pp 159 122 281 32 16 16 313 

Total 175 143 318 48 27 21 366 

Unde: Tm – tip migraţie; Pt- persoane temporar absente; Pp – persoane plecate pentru o 

perioadă îndelungată;  

Sursa: www.recensamant.ro/wp content/uploads/2012/08/TS4.pdf. - accesat la 05.08.2013; Date 

calculate 

 În privinţa sturcturii confesionale55, domină persoanele de credinţă creştină –

ortodoxă, 3316 persoane, adică 95, 12%, spre deosebire de doar 135 de persoane (3,87%) 

ce au confesiunea religioasă – penticostală şi 19 persoane (0, 54% ) de religie catolică. 

Tabloul religios este întregit si de către 15 persoane(0,43%) de alte religii (martorii lui 

Jehova). Conform calculelor noastre, 1 persoană se declară practicantă a religiei 

„adventişti de ziua a 7 –a” , însă conform diferenţei procentuale, rezulă 0,14%, conform 

cu 5 persoane. Statistica nu ne oferă numărul exact, precizând că sunt mai puţin de 3 

persoane.   

 În tabelul de mai jos prezentăm structura etnică a populaţiei: 

           Populația stabilă                       Etnie 

 3646 Români – 3335 

Romi - 131 

 

Sursa: http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_8.xls, 

accesat la data 17.12.2020 

Conform observaţiilor noastre domină populaţia română, vorbitoare a limbii 

noastre din spaţiul carpato-danubiano – pontic. Populaţia de origine romani se întâlneşte 

în acelaşi sat Domneşti, fiind mai numeroasă, însă aceasta nu îşi declară identitatea. 

 

                                                
55Sursa datelor referitoare la structura religioasă este: www.recensamantromania.ro/wp-
content/uploads/2012/08/TS8.pdf.  – accesat la 05. 08. 2013 şi datele caclulate. 
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Tabel – Centralizator cu populaţia comunei Pufeşti în perioada 1893  - 2011 

An 1893 1930 1942 1966 1988 1998 2002 2011 

Populaţie 2860 2610 4125 

3525 

4210 4053 4028 4104 4282 

 

  
 

 

4. Resursele școlare 

 

4a.Resursele materiale ale unităţii şcolare 

 

- Numărul sălilor de clasă: 21  

- Numărul laboratoarelor şi cabinetelor: 2 

(director, secretariat) 

 - Numărul laboratoarelor de informatică: 1 , 

cu internet, 20 pc  – donație Ateliere fără frontiere - 

BCR.  

 - Conectare la Internet: conexiune 

permanentă, cu conectare în laboratoarele de 

informatică, cancelarie, secretariat, director, 

bibliotecă (conectare fibră optică ), internet la toate structurile.  

- Biblioteca şcolară: Aproximativ 5000 de volume de carte + bibliotecă de limbi 

străine (peste 300 de volume) 

- Cabinet medical: 2 – acces la medicul de familie.  

- Cabinet stomatologic: - inexistent.  

- Cabinet şcolar de asistenţă psihopedagogică: inexistent, însă Școala colaborează 

cu CJRAE.  

- Spaţii sanitare: 5 (toalete), din care toate în corpul clădirilor. 

- Starea clădirilor, număr de corpuri: unitatea dispune de 6 corpuri de clădire care 

se află într-o stare bună și foarte bună: Școala Gimnazială Domnești este în renovare, 

grădinița fiind mutată într-un spațiu modular. 
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- Clădiri reabilitate: clădire nouă (tip sandwich) pentru clasele I – IV din 

localitatea Domneşti; Grădiniţa Ciorani, modernizată; Şcoala Primară Ciorani; Grădiniţa 

Pufeşti– modernizată; Școala Gimnazială Domnești- în curs de reabilitare.  

 - Nivelul de dotare cu resurse educaţionale: mobilier nou si în stare bună, tehnică 

de calcul şi xerox –uri (5), materiale educaţionale – planşe şi hărti în stare foarte bună; 

substanţe chimice şi aparatură tehnică pentru fizică - stare bună, diverse dotări educaţie 

fizică (capră, trambulină, mese tenis, tricouri etc), cinci laptop-uri si două 

videoproiectoare, 2 table interactive, din care una mobilă, 144 de tablete pentru 

desfășurarea învățământului on line, 20 laptopuri (donație) ce vor realiza viitorul 

laborator de informatice de la Școala Gimnazială Domnești. Pentru a facilita 

învățământul online, s –a implementat și o platformă educațională: Google Classroom. 

4b. Resursele umane: 

Anul 2020-2021  

 Cadre didactice: 34, din care educatori: 5, învățători 12, profesori 17; Cadre titulare: 

27;; Suplinitori calificati: 4; 

Studii: superioare: 27; master și studii aprofundate: 2; Doctorat: 1;  

Responsabili cerc pedagogic:1 

Personal nedidactic: 6 pe 5 norme;  

Personal auxiliar: 1 pe 1,5 norme din care: 1 secretariat și o,5 contabilitate la care se 

adugă 0,10 normă bibliotecă (cu peste 5000 volume pentru două școli !).  

Grade didactic. I: 19 ; II: 3 definitivat: 10 ; debutanți: 2 

 

5. Managementul şcolar 

 

5.a. Calitatea managementului şcolar 

 

- Prioritare au fost strategiile şi politicile de dezvoltare instituţională la nivelul 

sistemului şi al unităţii de învăţământ; certificarea managementului şi a procesului 

educaţional este asigurat de CEAC; 
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5.b. Impactul activităţilor asupra altor grupuri, comunităţii locale, O.N.G. - 

uri, firme private, etc.:  

- Strategiile ţintă şi politicile determinante în dezvoltarea instituţională au ca 

principiu în elaborarea lor astfel impactul pozitiv asupra comunităţii locale, a unor 

O.N.G. – urilor, firme private, instituţii culturale, având la bază onestitatea în cadrul 

colaborărilor ce se vor desfăşura etc.  

- Prioritatea o reprezintă creşterea calităţii actului educaţional, în contextul 

asigurării bazei materiale dar, şi a unei atmosfere de înaltă ţinută academică, a unei 

pregătiri profesionale deosebite, a unei atitudini morale   a cadrelor didactice.  

- Educaţia şcolară complementară va fi asigurată şi printr-o educaţie nonformală, 

printr-o implicarea activă şi constantă a şcolii în diverse programe educaţionale locale, 

naţionale şi poate internaţionale. 

Argumentăm expozeul anterior prin câteva exemple ce au fost implementate și 

care trebuie să determine o continuitate. Unitatea noastră școlară a colaborat în pregătirea 

profesională a adulților, a părinților cu ACBD (Asociația pentru Conservarea 

Biodiversității), CJRAE Vrancea, ONG-ul local ,,EVA”, instituții MAI (Poliția, 

Jandarmeria, ISU). În privința educației nonformale, prin activitățile extrașcolare, faptul 

că cel mai înalt calificativ obținut la ARACIP în anul 2015 este pe acest domeniu, 

reprezintă o confirmare și asumarea păstrării acestui nivel. De asemenea, nu doar stagiile 

profesionale internaționale și parcurgerea unor cursuri internaționale ale unor cadre 

didactice, cât și cele două proiecte internaționale (e-twinning și vizita la Parlamentul 

Europei din Bruxelles, cursuri Erasmus ) ne impune să abordăm o dimensiune europeană 

a instituției noastre. 

5.c. Lucrul în echipă la nivelul managementului:   
  Echipa managerială actuală, este formată din director şi consilier educativ, 

secretar cu atribuţii de gestionar resurse umane (certificate) şi de contabil. Echipa 

managerială actuală, este formată din Consiliul de Administrație (format în baza OMEN 

4619/2014 completat prin OMENCȘ 4621/ 2015) având ca președinte directorul unității. 

Schema fluxurilor decizionale se regăsește în organigramă. (Anexa 1). 

5.d.Colaborarea cu alţi manageri din afara şcolii:  
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Unitatea şcolară, prin director şi profesori a realizat contracte de parteneriat cu 

diverse şcoli din judeţ şi din ţară, precum și din afara ei ( proiectul DOR – parteneriat cu 

Scoala Gimnazială din Brăviceni),  organizaţii nonguvernamentale, instituţii educaţionale 

administrative, de formare didactică etc.  

5.e. Dezvoltarea competenţelor profesionale şi asumarea deciziilor din ce în ce mai 

complexe:  

 Climatul optim de muncă şi de învăţare va fi asigurat de pluralismul, parteneriatul şi 

coevoluţia, discriminarea pozitivă a diferenţei (plecând de la principiul U.E. : ,,unitate în 

diversitate”).  

5.f. Garantarea pregătirii:  
Pregătirea profesională de calitate a elevilor este asigurată printr-un corp didactic, 

bine pregătit ştiinţific şi psihopedagogic sau cu potenţial. Acest corp profesional este 

relativ stabil. (vezi subcap.2b. Resurse umane). 

5.g.Asigurarea securităţii în şcoală şi în perimetrul acesteia:  
Se realizează prin măsuri adoptate în parteneriat cu Poliţia locală, cu sprijinul Primăriei şi 

al părinţilor, cu ajutorul sistemelor de supraveghere video (la Școala Gimnazială Pufești – 

din 2013, Școala Gimnazială Domnești - din 2013). Climatul de siguranță a fost dat și 

prin numeroasele exerciții de simulare a unor situații de urgență (cutremure, incendii) 

realizate cu participarea specialiștilor ISU; prin întâlnirea cu specialiști MAI (Poliție, 

Jandarmi, Criminaliști). Vom dezvolta acest demers prin dotarea și celorlalte școli cu 

sisteme de supraveghere (în special prin repunerea în funcțiune a sistemului video 

public), prin continuarea exercițiilor de simulare a situațiilor de urgență, prin realizarea 

unui parteneriat pe domeniul siguranței cu OMV Petrom; formarea cognitivă (noțiuni de 

PSI și SU, rutiere) pe baza orelor de dirigenție; participarea la concursurile de siguranță 

rutieră și a situațiilor de urgență; realizarea unei patrule rutiere școlare etc. 
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6. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

  

Cultura organizaţională în unitatea noastră de învăţământ are valenţe multiple. 

Având în vedere numărul ridicat de cadre didactice (34), de preşcolari şi elevi (437) şi 

dispersia acestora în teritoriu, posibilităţile de dezvoltare ale creativităţii individuale prin 

acceptarea unor noi concepte, roluri sau modele 

exemplare au o plajă largă de manifestare, atât 

în cadrul colectivului de cadre didactice cât şi în 

cel al grupurilor de elevi ( anul 2020-2021). 56 

În unitatea noastră încercăm să facem 

cunoscute şi acceptate norme,  valori, 

reprezentări şi înţelesuri moderne, neînchistate 

în trecut, cu speranţa cceptării de către toţi 

membrii organizaţiei, cu ţinta formării unei structuri de bază a culturii şi ce va trebui 

implementată în mediul social. Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie au 

încercat să facă aceste norme mai maleabile, să le umanizeze, să realzeze o apropiere, o 

largă cunoaştere şi o mai bună posibilitate de comunicare, atât între cadrele didactice, 

între cadrele didactice şi elevi, cât şi între elevi. Ne străduim ca toţi să înţeleagă şi şi să 

accepte un set nou de valori legate indisolubil de idealurile grupului nostru, având astfel 

posibilitatea de a alege între mai multe alternative, de  acţiune, deşi actorii implicaţi în 

educaţie sunt bulversaţi de un suport legislativ educaţional într-o continuă schimbare. 

Numărul ridicat de membri din organizaţia noastră nu determină o cultură monolitică şi 

coerentă, ci reprezintă o aglomerare de grupuri culturale diferite ca dimensiuni, dar 

articulate printr-o serie de trăsături comune. Ne propunem o uniformizare, dar care sa nu 

fie una definitivă acest deziderat fiind unul utopic, iar motivaţia interioară a fiecăruia 

poate avea un rol decisiv. Ca şi în cazul personalităţii umane, organizaţia noastră este 

diferenţiată de alte organizaţii din unităţile şcolare, prin ceea ce o singularizează: 

preferinţele profesorilor, elevilor şi părinţilor, valoarea sau imaginea şcolii. Trebuie să fie 

în atenţia noastră permanent identificarea acelor elemente culturale esenţiale în vederea 

                                                
56 Foto – Proiectul Internațional DOR 
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folosirii căilor adecvate de schimbare a ceea ce este de schimbat şi de păstrare a ceea ce 

este de păstrat.  

Unitatea noastră este una cu tradiţie, clădită pe munca a zeci de generaţii de elevi, 

îndrumaţi de profesorii ce au slujit învăţământul pufeştean, şi-au pus adânc amprenta 

asupra personalităţii lor. Tradiţia nu înseamnă pentru Şcoala Gimnazială Pufeşti o 

încremenire în mentalităţi şi metode de lucru învechite, ci cultivarea perpetuă a spiritului 

valorilor precum rigoarea ştiinţifică, disciplina, seriozitatea, cultul lucrului bine realizat şi 

exigenţa. În şcoala noastră întotdeauna vor fi rescuzate incompetenţa, debandada, 

neseriozitatea, superficialitatea, indulgenţa, toate aceste aspecte fiind dăunătoare în 

formarea unei personalităţi puternice a instituţiei noastre - a elevilor şi cadrelor didactice, 

a personalului auxiliar. 

Profesorii şi elevii, personalul auxiliar deopotrivă, au arătat devotament acestor 

valori, tranzitând cu bine toate meandrele generate de schimbările, mai mult sau mai 

puţin inspirate, la care a fost supus învăţământul românesc de-a lungul timpului. Ne 

manifestăm încrederea că o vor face în continuare.  

Managementul democratic aplicat a generat posibilitatea de implicare directă a 

părinţilor în luarea actului decizional, în comunicarea unor obiective ce au sau vor 

constiui cadrul programelor de dezvoltare. Strategia de bază adoptată de colectivul 

managerial şi colectivul de cadre didactice în stabilirea orientării viitoarelor proiecte de 

dezvoltare, o reprezintă colaborarea cu agenţii economici, Consiliul Local, organizaţii 

culturale, ONG-uri, unităţi şcolare din zonă şi alţi factori de interes judeţean.  

Curriulum-ul elaborat de şcoală se realizează în baza programului de colaborare 

dintre colectivele de elevi, profesori şi părinţi, ce prevede adaptarea ofertei de învăţare la 

cerinţele şi interesele elevilor (introducerea unor opționale de interes precum limba 

germană, consiliere educațională). 

Calitatea activităţii şcolare desfăşurată în Scoala Gimnazială Pufeşti este validată 

de rezultatele obţinute de-a lungul celor 155 de ani de activitate, prin unele performanţe 

ale elevilor la examenele de admitere în învăţământul liceal, la olimpiadele şi 

concursurile şcolare judeţene şi naţionale. Cele afirmate sunt întărite şi de 

promovabilitatea la examenul de admitere la liceu (Evaluarea Naţională, Tezele cu 

subiect unic; Capacitate ) se situează în media judeţeană şi naţională;  
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Ne bucură faptul că în fiecare an cei mai buni elevi de la gimnaziu din şcoala 

noastră aleg şi urmează în continuare cursurile unor licee de prestigiu: Colegiul Național 

„Emil Botta” Adjud, Colegiul „Alexandru Ioan Cuza” Focşani, Colegiul Unirea Focşani, 

Colegiul Economic „M. Kogălniceanu” Focşani etc. 

Climatul din cadrul colectivului nostru profesoral este unul normal, fiind lipsit de 

tensiuni sau conflicte interpersonale ori de grup. Dezbaterile problemelor importante ale 

şcolii şi opiniile proprii formulate de componenţii acestui colectiv converg către 

adoptarea, de fiecare dată, a celor mai bune soluţii.  

Colectivul didactic trebuie să se adapteze dinamicii actuale prin autoinstruiri, 

cursuri de formare, recalificări, grade didactice şi alte forme de instruire.  

Modernizarea procesului instructiv-educativ se va realiza prin aplicarea metodelor 

moderne de instruire şi utilizarea a unor mijloace noi de învăţământ (informatizarea 

procesului didactic din şcoală).   

Activităţile extraşcolare fac obiectul unor serii de programe realizate în comun de 

către colectivele de elevi şi profesori. Acestea sunt activităţi culturale, sportive, excursii 

şi drumeţii şi alte activităţi cu scop creativ.  

Ştim că educaţia şcolară are ca menire comunicarea şi transmiterea culturii şi a 

civilizaţiei, urmărind satisfacerea nevoilor şi intereselor imediate ale individului sau 

necesitatea de a răspunde la nevoile sociale. Rămâne ca fiecare să alegă aspectul pe care-l 

consideră primordial şi să acţioneze în consecinţă. 

În ceea ce priveşte aspectul concret al elementelor definitorii ale culturii 

organizaţionale din unitatea noastră, precizăm următoarele: 

- festivităţile ocazionate de deschiderea şi terminarea anului şcolar se fac întotdeauna în 

prezenta tuturor profesorilor, reprezentanţilor comunităţii locale, ai bisericii şi poliţiei, 

părinţi şi elevi. Acestea crează o atmosferă de sărbătorea destinsă şi distinsă, de apropiere 

interumană între membrii organizaţiei. Şcoala încearcă să confirme şi să justifice 

aprecierile pozitive de care se bucură din partea elevilor şi a profesorilor.  

- în şcoală se organizează şi se vor organiza şi alte manifestări: Haloween, 8 Martie, 1 

decembrie, 25 Decembrie, pensionări, întâlniri cu Poliţia şi Jandarmeria cu Armata 

Română.  
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- transparenţa actelor de decizie din organizaţie nu este întotdeauna percepută de toţi 

membrii, lucrul acesta reprezentând o lacună în activitatea managerială.  

- la nivelul grupelor de elevi, activitatea se desfăşoară cu apropiere şi căldură sufletească 

în relaţia profesor-elev. Aspectul emoţional, cunoaşterea, aprecierea afectivă, înţelegerea 

particularităţilor de vârstă şi comportament, nu se ridică la nivelul noilor cerinţe 

promovate de reforma din învăţământ.  

- în relaţiile elev-elev apar şi unele aspecte contradictorii. Labilitatea psihică specifică 

noilor veniţi în şcoală le cere acestora un timp mai îndelungat pentru a se cunoaşte 

reciproc, a-şi analiza sentimentele, dorinţe, afinităţile comune şi a se integra în 

organizaţie. Lucrul acesta nu înseamnă o uniformizare a intereselor elevilor şi lasă loc 

creativităţii personale, manifestărilor individuale, aprecierilor valorice pozitive sau 

negative. Aceste cazuri sunt destul de rare şi constau în cazurile de remigranţi sau ca 

urmare au unor rupturi în unele familii. 

 Considerăm ca în momentul de faţă edificarea unei culturi şcolare trebuie să 

promoveze alternativitatea şi pluralismul, adaptabilitatea şi creativitatea, discriminarea 

pozitivă a diferenţei şi formativitatea, parteneriatul şi coevoluţia. Fără toate acestea nu 

poate fi construită o societate cu adevărat democratică, iar cultura şcolară românească se 

va situa totdeauna la periferia lumii civilizate.  

 

7. MARKETINGUL  EDUCAȚIONAL 

 

 Începând cu anul școlar 2015 – 2016, am început construirea unei identități 

școlare, plecând de la cei 150 de ani de învățămînt. Mai întâi promovarea siglei școlii și 

baterea unei insigne, oferirea unor plachete aniversare și a unor medalii aniversare. Anul 

aniversar a oferit posibilitatea editării monografiei școlii. O contribuție importantă pe 

domeniul marketingului educațional îl are și revista noastră școlară ,,Confluențe”. De 

asemenea, activitățile extrașcolare începând cu finalul anului 2014 au anunțat aniversarea 

celor 150 de ani, iar cele din anul 2015 au fost sub auspiciile acestei aniversări. Spre 

finalul anului școlar 2015 – 2016 am lansat un slogan identitar: ,,Primus inter pares” . 

Începând cu noul an școlar 2016 – 2017 am lansat și un steag al unității noastre școlare. 

Vom continua activitățile de marketing educațional prin oferirea ca mijloace de 
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promovarea a următoarelor: tricouri (am oferit gratuit 150 de tricouri în 2015, 

inscripționate cu sigla școlii, alte 50 au fost oferite în octombrie 2016), căni, brelocuri, 

pixuri, videocd-uri, calendare și agende (oferite deja) – toate cu sigla școlii, iar ulterior cu 

sloganul și inscripția 150 de ani de învățământ. De asemenea, toate activitățile noastre au 

fost promovate în massmedia județeană (presa scrisă, tv), zonală (Radio Iași, TeleM), 

națională ( Sport tv, Protv, Terra Magazin), internațională (Emigrantul – Italia). Pe 

segmentul comunicare virtuală: pe canalul facebook, sunt postate fotografii și comunicăm 

în timp real; site-ul www.scoalapufești.ro a fost lansat începând cu vara anului 2015, iar 

până în vara anului 2016 existau peste 7000 de vizitatori. Site-ul a fost relansat în 2020, 

decembrie. 

 

 8. MISIUNEA SOCIALĂ 

 Prin definiție școala are un rol de integrare nu de segregare socială. Ne aliniem 

proiectelor sociale de la nivel național: rechizite, programul ,,laptele și cornul” , euro200 

etc. Cadrele didactice, direcțiunea, în colaborare cu diverse instiuții (ONG-uri, operatori 

economici, administrația locală, etc) ne-am implicat în programe sociale ce au constat în 

donații de alimente, haine, dulciuri, jucării, cărți, CD-uri, pentru copiii și părinții lor ce au 

un nivel de trai modest, pentru oameni din sat. O parte dintre donații au fost făcute și 

pentru a îmbogăți baza materială a școlii: jucării, cărți, CD-uri. O donație ce trebuie 

remarcată este cea făcută de asociația ADIFLOR din Franța ce a donat un numpr de 300 

de volume în limba franceză și astfel s-a conceput o bibliotecă în limbi străine. ( limba 

franceză, italiană, engleză)  Un alt proiect caritabil este: ,,Oameni de lângă noi”  (I și II) 

trebuie să continue! Numeroase donații au venit din partea fundației ROTARY, ce au 

constat în rechizite pentru elevi la debutul anului școlar și alimente pentru persoane aflate 

în situații de risc. 

 

 

9. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII 

  

Argument:  
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Pornind de la contextul european şi situaţia existentă din România, Reforma  continuă a 

Învăţământului din România am stabilit ca obiective principale:  

 

o Creşterea calităţii şi eficienţei învăţământului;  

 

o Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi, conform cerinţelor sociale şi economice 
bazate pe cunoaşterea şi formarea competenţelor de bază;  
 

o Fundamentarea învăţământului pe parcursul întregii vieţi pe educaţia de bază.  
 

Aceste obiective principale se constituie ca un factor determinant în stabilirea 

jaloanelor dezvoltării instituţionale a fiecărei şcoli.  

Parcurgând o schimbare politică, socială şi economică profundă şi complexă,  

societatea românească, prin toate componentele sale, îşi caută identitatea şi sensul 

devenirii. Ca parte a sistemului  şcoala simte necesitatea clarificării identităţii sale. În 

acest sens este necesară regândirea la nivelul fiecărei şcoli a misiunii acesteia precum şi a 

ţintelor strategice vizate în dezvoltarea şcolii astfel încât misiunea sa să nu rămână doar 

un deziderat.  

 

  Viziunea şcolii:  
 

 Şcoala noastră  a sărbătorit 155 de ani de existenţă în 2020 ( din păcate în acest 

an nu am aniversat din cauza situatiei impuse de pandemia COVID )– dorim ca această 

instituţie prin activităţile sale să devină un creator de evenimente educaţionale. Educarea 

tinerilor în spiritul cetăţeniei democratice, pregătirea lor pentru a fi cetăţeni ai unei 

Europe unite. 

 

    Misiunea şcolii:  
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Misiunea Şcolii Pufeşti este de a oferi elevilor posibilitatea de a îşi contura 

personalitatea, de a-şi exprima deschis opiniile, de a – şi crea oportunitatea afirmării lor 

la vârsta aspiraţiilor, de a deschide calea valorilor autentice, iar rezultatele elevilor trebuie 

să fie oglinda activităţii ştiinţifice şi culturale a şcolii în spiritul continuării tradiţiilor 

educaţionale generate de unitatea noastră; 

Demersul nostru educaţional, alături de familie şi comunitate, are ca ideal 

dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea 

personalităţii autonome şi creative a tinerilor ce vor deveni apţi pentru integrarea 

socioculturală şi profesională deplină într-o lume dinamică supusă unei transformări 

continue. 

Politica noastră are în vedere: 

-Dezvoltarea individuală a elevului, scopul prioritar fiind activităţile educative; 

- Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ ca premiză de la care 

plecăm; 

 

 

10. DIAGNOZA ȘI PROGNOZA 

A) ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari 

- cadre tinere cu potenţial profesional şi cu 

dorinţa de a-l dezvolta;  

- cadre cu experienţă, dezvoltate profesional 

ce pot constitui un model pentru debutanţi; 

-cadre didactice din localitate; 

-buna colaborare între serviciul secretariat, 

contabilitate şi cadre didactice; Primărie;  

-diversificarea activităţilor şcolare în funcţie 

de dorinţele elevilor; 

-colaborarea eficientă cu IŞJ, cu alte 

Puncte slabe 

-lipsa unei săli de festivităţi; 

-lipsa unei săli de sport –în derulare  

- lipsa unui spaţiu pentru Grădiniţa din satul 

Domneşti 

- fluctuaţia unor cadre didactice, datorită 

neviabilităţii posturilor; 

-implicarea insuficientă a unor cadre 

didactice în viaţa şcolii; 

- numărul mic de asistenţe şi interasistenţe 

la ore; 
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organisme şi organizaţii, instituţii;  -nevalorificarea potenţialului elevilor, fapt 

ce a dovedit ca atunci când s-a dat încredere 

elevilor s-au obţinut rezultate meritorii; 

- rezultate modeste, dacă efectuăm o medie 

a acestora; 

-mediul social din care provin unii elevi;  

-lipsa de implicare a tuturor cadrelor 

didactice  în activităţile extraşcolare; 

-blazarea unor cadre didactice şi adoptarea 

conceptului că învăţământul este un al 

doilea serviciu; 

Oportunitaţi: 
-diversificarea şi mediatizarea acti-vitaţilor 

extraşcolare; 

-exploatarea intenţiilor unor oameni ai 

satului, plecaţi în străinătate, de a contribui 

la ridicarea materială a şcolii; 

-exploatarea tradiţiei istorice ce o are 

învăţământul pufeştean;  

-întregirea bugetului prin contribuţia 

resurselor bugetare locale; ( CL, primărie) 

-colaborarea excelentă cu autorităţile locale; 

-implicarea în organizarea unor competiţii, , 

crearea de evenimente educaţionale, 

culturale; 

-posibilitatea de a mediatiza activităţile 

unităţii noastre;  

- posibilitatea de a elabora revista şcolii şi 

un radio educaţional on line;  

- existenţa unor firme private în localitate şi 

Ameninţări: 

-scadere demografică continuă 

-mediatizarea excesivă negativă a sistemului 

educaţional; 

- dinamica legislativă accentuată şi greoaia 

adaptare la aceasta a instituţiei, a actorilor 

implicaţi în procesul educaţional; 

-insuficienta resursă financiară; (costul per 

elev) 

-planul şcolar şi a programelor mult prea 

încărcate; 

-suprasolicitarea elevilor datorită numărului 

mare de ore; 

-comunicarea insuficientă cu toţi părinţii, 

fapt datorat şi migraţiei acestora în alte ţări; 

-inerţia unor cadre didactice la dinamismul 

unităţii noastre; 

- lipsa de motivaţie a elevilor datorita 

societăţii în care trăim şi a mediatizării 
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implicarea patronilor în viaţa şcolii; nonvalorilor; 

-pensionarea unor cadre didactice cu 

experienţă; 

-uzarea materială a echipamentelor 

electronice;  

-modificările legislative în domeniul 

educației; 

 

 

 

 

11.Analiza PEST 

 

Politic Economic 

-politizarea funcţiilor administrative, 

sociale, educaţionale;  

- acordarea fondurilor bugetare de la nivel 

central către local, pe criterii politice; 

acestea pot întregi bugetul unei şcoli; 

- nepregătirea/ slaba pregătire în domeniul 

ştiinţelor juridice, administrative a cadrelor 

didactice, a membrilor  din CA; 

- repercutarea inconsecvenţei politice şi 

legislative de la nivel naţional la nivel local; 

-atragere limitată a fondurilor europene; 

 

-profil economic limitat şi totuşi dezvoltat 

pentru o zonă rurală; 

-economie predominant rurală, de 

subzistenţă, surse bugetare limitate ale 

părinţilor ce ar putea susţine şcoala; 

-profitul (sursa bugetară) a locuitorilor 

provine din exterior (venituri de la apatrizi); 

- resurse economice limitate; 

-potenţial de dezvoltare pentru 

infrastructură (transporturi, medicală, turism 

etc) prin poziţia satului; 

-decontarea navetei cadrelor didactice;  

 Social Tehnologie 

- societate cu profil rural;  

-predominanţa unor mentalităţi învechite, a 

lipsei pregătirii educaţionale; 

- pregătirea limitată pentru folosirea unei 

tehnologii moderne; 

-tehnologia modernă se învecheşte rapid;  
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-populaţie îmbătrânită; 

-lipsa forţei de muncă tinere; 

-migraţii accentuate spre zonele urbane şi în 

special migraţii cu profil extern 

(internaționale); 

- lipsa infrastructurii (apă, canalizare), 

inlocuirea prin foraje proprii si fose;  

- potenţial de folosire a resurselor umane, 

din perspectiva renumeraţiei materiale; 

 

-limitare a tehnologiei moderne; 

 

 

12. OPŢIUNI  STRATEGICE 

 

Considerăm că strategia, respectiv ţintele şi opţiunile strategice alese se justifică 

prin:  

- respectă politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale, regionale şi locale;  

- respectă nevoile şi interesele întregii comunităţi;  

- conduc la creşterea calităţii educaţiei în şcoală;  

- sunt realizabile cu resursele existente şi previzibile, folosite într-un mod mai eficient;  

 - sunt absolut necesare pentru dezvoltarea unităţii şcolare.  

 Ţintele şi opţiunile strategice  
  Ţintele sau scopurile strategice derivă din viziunea şcolii şi reprezintă intenţiile 

majore ce se vor realiza prin proiectul de dezvoltare a unităţii şcolare şi prin care se va 

îndeplinii misiunea şcolii. Aceste scopuri nu se refera la activităţile obligatorii, ci 

reprezintă domeniile pe care unitatea noastră școlară (şi comunitatea educaţională) 

doreşte să le dezvolte sau după caz să le îmbunătăţească.  

Ţintele sau scopurile strategice stabilite de Şcoala Gimnazială Pufeşti pe baza 

diagnozei mediului intern şi extern, având ca reper misiunea şcolii sunt:  

Ţinte legate de:  
- susţinerea proiectului de descentralizare a învăţământului preuniversitar;  
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- calitatea în educaţie;  

- diversificarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală 

- învăţarea continuă;  

- cunoaşterea, respectarea şi valorizarea diversităţii culturale;  

- armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii;  

Sunt subsumate aici cele 4 domenii funcţionale de referinţă:  

- Curriculum;  

- Resurse umane;  

- Resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale;  

- Dezvoltarea relaţiilor comunitare.  

S-au formulat următoarele ţinte ce pot fi atinse în mod realist în cadrul unui an şcolar şi 

care reflectă misiunea şcolii:  

 

Ținte strategice Opțiuni strategice 
 Prevenirea eşecului şcolar şi 

creşterea performanţei elevilor prin 
reforma şi personalizarea 

 Atragerea elevilor la școală prin 
activități extrașcolare, prin 
programe sociale ( donații de haine, 
alimente, dispositive electronice). 

Dezvoltarea şi proiectarea ofertei 
curriculare în raport cu particularităţile 
individuale ale elevilor, cu cerințele pieții 
forței de muncă şi dezideratele comunităţii 
Stimularea cadrelor didactice pentru 
parcurgerea unor programe de abilitare în 
utilizarea lucrului diferenţiat 
Promovarea în comunitate a preocupărilor 
şcolii pentru personalizarea actului 
instructiv-educativ în vederea prevenirii 
eşecului şcolar. 

 Asigurarea bazei materiale pentru un 
învăţământ de calitate  

 
 

Amenajare teren sport Şcoala Gimnazială 
Pufeşti, Școala Gimnazială Domnești ; 
Construirea unei grădinițe la Domnești. 
Tematica orelor educative va cuprinde 
aspecte ce ţin de păstrarea bazei material a 
şcolii. 
Aplicarea prevederilor regulamentului de 
ordine interioară pentru recuperarea 
pagubelor produse de elevi 
 Asumarea răspunderii personalului 
didactic privind păstrarea patrimoniului 
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şcolii; 
  Implicarea membrilor CA în gestionarea 
bunurilor şi recuperarea pagubelor.  
 Colaborarea cu comitetele de părinţi ale 
claselor; 
 
 

 Extinderea învăţării informatizate.  
 

Achiziţionarea de echipamente informatice 
( dotarea fiecarei clase cu video-
proiectoare); legături internet de mare 
viteză). 
-Formarea şi consilierea cadrelor didactice 
în folosirea eficientă a resurselor IT și 
predarea în sistem on line; 
 
 

 Formarea continuă a cadrelor 
didactice.  

 

Participarea la cursuri de formarea 
profesională, la conversii, dezvoltare 
profesională, inclusiv prin proiecte de tip 
ERASMUS. 
Mediatizarea în comunitate a rezultatelor 
deosebite obţinute de către cadrele 
didactice în desfăşurarea activităţilor 
instructive-educative școlare si 
extrașcolare 
 

 Dezvoltarea educaței interculturale -Păstrarea prin educaţie a elementelor de 
identitate şi cultură naţională;  
-Realizarea de proiecte externe de 
parteneriat lingvistice, şcolare, de 
dezvoltare şcolară;  
-Asigurarea cadrului necesar pentru 
cunoaşterea şi promovarea valorilor 
culturale prin:  
- simpozioane;  
- sesiuni  
- schimburi de experienţă la nivel local, 
judeţean, interjudeţean, naţional şi  
internaţional;  
- proiecte de parteneriat;  
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- programe, serbări şcolare, spectacole, 
expoziţii.  
-Derularea proiectelor educaţionale, cu 
părinţii, cu grădiniţele din arealul şcolii în 
vederea transformării şcolii într-un liant 
între familie şi comunitate; 
 

 
 

 

 

 

13. ECHIPA DE PROIECT 

Proiectul de dezvoltare instituţională este:  

 Expresie a unei analize, gândiri şi decizii colective  

 Expresie a unui efort de echipă aflată într-un permanent proces de inovare  

 Componenţa echipei:  

1.prof. Mariana Bogdan – director;  

2 prof. dr. Damian Nicolae – Primar; 

3.Pepene Acatrinei Mihaela Emanuela – secretar, coordonator resurse umane; contabil; 

4. Echipa de revizie: Consilier educaţional (Lazăr Alissa), leader-ul de sindicat ( Geta 

Humă); responsabilul cu perfecţionarea (Balercă Niculina).  

 

 

14. Grupul ţintă 

  

Beneficiari direcţi: elevii  
            Refacerea echităţii în educaţie şi formarea competenţelor de bază pentru toţi 

elevii, astfel încât să favorizeze pregătirea profesională ulterioară şi participarea la viaţa 

activă, prin:  

- aprofundarea studiului limbii, istoriei şi civilizaţiei române ca elemente fundamentale 

pentru păstrarea identităţii naţionale, în contextul integrării noastre europene şi al 

globalizării, caracteristici majore ale proceselor contemporane;  
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- programe de asimilare a limbajului informatic şi de asigurare a condiţiilor pentru 

învăţarea şi utilizarea fluentă a două limbi de circulaţie internaţională, condiţii 

indispensabile pentru o comunicare eficientă şi pentru accesul la informaţie în societatea 

educaţională;  

 -programe de educaţie multiculturală şi interculturală;  

-Stimularea şi recompensarea materială a elevilor premiaţi la olimpiadele şi  

concursurile şcolare;  

- realizarea unor programe integrate privind antrenarea elevilor în activităţi  

culturale şi sportive extraşcolare;   

-asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a examenelor naţionale. Organizarea 

probelor de simulare, prelucrarea datelor şi adoptarea unor programe de acţiune 

reparatorie acolo unde este cazul.  

  

Beneficiari indirecţi: cadrele didactice, familia, comunitatea locală  
 

- Rolul familiei în educarea copilului şi adolescentului este definitoriu.  Grupul ţintă 

principal al acestui proiect îl constituie elevii, dar la acest grup ţintă putem ajunge prin 

cadrele didactice – care deşi reprezintă un grup ţintă secundar, este grupul ţintă cheie al 

acestui proiect. Sprijinirea activităţilor de învăţare ale elevilor se poate face doar prin 

adaptarea informaţiei la nevoile şi nivelul de înţelegere a elevilor. Conso lidarea rolului 

şcolii ca principală instituţie de educaţie şi învăţământ şi racordarea la cerinţele 

contemporane, presupune următoarele direcţii majore de acţiune în strategia dezvoltării 

instituţionale în domeniul curriculum:  

- Sprijinirea cadrelor didactice în aplicarea curriculum-ului naţional, respectiv în 

dezvoltarea de curriculum la nivelul şcolii, pe domenii: adaptarea la grupurile ţintă, 

alegerea conţinuturilor adecvate, stabilirea strategiilor şi mijloacelor care să favorizeze 

dezvoltarea individuală şi personală a elevilor, practicarea unei evaluări formative şi 

stimulative;  

- Ameliorarea calităţii învăţământului, a performanţelor generale ale tuturor  
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elevilor şi obţinerea de performanţe superioare ale învăţării, prin exercitarea unui nou 

sistem de monitorizare şi control al calităţii în învăţământ, centrat pe performanţe şi 

competitivitate.  

-Proiectarea unui plan de şcolarizare adaptat cerinţelor elevilor şi comunităţ ii locale 
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