
● Organizarea spaţiului şcolar
Entitate spaţiu şcolar Nr. entităţi Suprafaţă

• Sală de clasă 47 40 m2 – 52 m2

• Cabinet pe discipline școlare 37 25 m2 - 52 m2

• Laborator pe discipline 4 18 m2

• Ateliere (arte, educaţie tehnologică) 5 25 m2 - 52 m2

• Sală de sport 5 60 m2

• Stadioane 2 380 m2

• Spațiu de agrement și odihnă (exterior) 3 1970 m2

• Spațiu de agrement și odihnă (interior) 5 970 m2

• Bazin 1 470 m2

• Vestiare 10 15 m2 - 60 m2

• Cancelarii 4 30 – 60 m2

• Cabinet de asistenţă şi
consiliere psihologică 1 38 m2

• Sală TIC 4 25 m2 - 52 m2

• Cabinet medical 2 8-12 m2

• Sală de festivităţi 1 350 m2 (220 de
locuri)

• Cantine școlare 1 + 1 350 m2+ 400 m2

(220 de locuri și 180 de locuri)

În scopul menţinerii imobilului la standardele corespunzătoare activităţilor de
învăţământ, în fiecare an/ vacanțe sunt efectuate igienizări, reparaţii şi modernizări ale
spaţiilor şcolare, fiind adesea utilizate în acest scop investițiile Fondatorului. Clădirea este
racordată la:

1) Reţeaua publică de apă - canal;
2) Reţeaua publică de distribuire a energiei electrice;
3) Reţeaua publică de distribuire a gazelor naturale;
4) Reţeaua publică de comunicaţii;
5) Internet (reţea administraţie și cadre didactice pentru asigurarea securităţii şi
pentru redundanţă, pentru organizarea procesului educațional).



● Încadrarea în normele de igienă şcolară a spaţiilor de învăţământ

Suprafaţa utilă/elev
Suprafaţa utilă Nr. elevi m2/elev

11 000m2 671 16,39m2

% din suprafaţa totală
foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător

Încălzire/temperatură +
Iluminat +
Starea pavimentului +
Starea uşilor şi a ferestrelor +
Aerisire forțată +
Microclimat (umiditate, zgomot) +
Condiţii ergonomice pentru organizarea
lecţiilor în laboratoare, cabinete, ateliere
şcolare

+

● Utilizarea spaţiilor
Indicatori de utilizare A B A/B
Indicele de utilizare a spaţiilor cu
destinaţie pentru învăţământ

Nr. claselor de elevi Nr. spaţiilor funcţionale Nr. clase/sală
47 47 41

Număr de schimburi în care
funcţionează şcoala

1 schimb /zi

Gradul de ocupare a suprafeţei
educaţionale

Suprafaţa educaţională Nr. total elevi Elevi/m2

85,4% 671 2,2 m2

● Dotarea cu principalele echipamente de comunicare şi IT
Telefon fax Computere și notebook-uri Copiator TV şi

video
Table

interactivedirect paralel Număr
total

Conectate la
internet

1 3 1 194 194 15 49 7



● Dotare şi utilizare bibliotecă şcolară
Indicatori de dotare şi utilizare

a. Fondul de carte cu
relevanţă educaţională
şi
culturală

Nr. de volume
achiziţionate în

ultimii 3 ani

Nr. de volume uzate
moral

Nr. de volume uzate
fizic

Număr total de
volume

4878 Nu există volume uzate 6574

b. Manuale utilizate în
şcoală

Nr. seturi de
manuale

Nr. mediu de clase
ce le utilizează

Gradul de uzură Gradul de utilizare

672 46 Nu există 10234

c. Abonamente
publicaţii

Nr. de publicaţii Nr. de abonamente Nr. mediu de elevi
cititori de publicaţii

Nr. mediu de
profesori cititori de

publicaţii

308 14 357 59

d. Utilizarea fondului
de carte

% elevi
cititori

% profesori
cititori

Grad de utilizare
fond carte

Durata medie de
utilizare a spaţiilor

de lectură

100% / 672 98%/ 94 34% 40 de ore

*Se oferă până la 16 ore săptămânal pentru fiecare complet de clase I-IX şi câte 8 ore
săptămânal pentru fiecare complet de clase X-XII. În acest mod, pachetul de opționale și
activități extracurriculare propus și numărul de ore alocat va fi dublu față de oferta
standard asigurată în instituțiile de stat.


