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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 149 

SECTOR 3 - BUCUREȘTI 

            

              Nr. 527/RI/8.10.2018  

RAPORT DE ACTIVITATE 

 

AN ŞCOLAR 2017 – 2018 

 

 
Acest raport prezintă activităţile desfăşurate în Şcoala Gimnazială nr. 149, în semestrele I și II ale  anului şcolar 2017 – 

2018, evaluarea lor sumativă şi calitativă, comparativ cu obiectivele propuse în planul managerial şi planul de dezvoltare 

instituţională pe termen lung şi mediu al şcolii. 

Este structurat pe 10 capitole care reprezintă compartimentele şi coordonatele de activitate din planul managerial: popu-

laţia şcolară, curriculum, management, resurse umane, resurse materiale, programe şi proiecte, munca educativă, relaţii de 

parteneriat şi relaţii cu publicul. 

Evaluarea activităţilor desfăşurate are ca reper obiectivele propuse de planurile manageriale şi este structurat pe activi-

tăţi desfăşurate, rezultate obţinute, date statistice, aspecte ale activităţilor. 

Concluziile formulate în acest raport, discuţiile de la prezentarea lui în Consiliul Profesoral, vor fi valorificate în activi-

tăţile de proiectare din semestrul al II-lea din anul şcolar 2017-2018, precum și în activitățile din anul școlar 2018-2019.  

 

INTRODUCERE 

 
Şcoala Gimnazială nr. 149, înfiinţată în anul 1972, este situată între zona rezidenţială şi platforma Dudeşti. La 

numai un an de funcţionare a devenit şcoală de protocol republican. În perioada 1999 – 2001 a fost unitate reprezentativă 

datorită rezultatelor excepţionale obţinute în procesul de instruire, examene, olimpiade şi concursuri şcolare. Prin rezultatele 

obţinute şcoala s-a menţinut printre unităţile cu rezultate bune şi foarte bune la nivel de sector şi capitală. Începând din 

1.09.2009 şcoala se află în Programul de Reabilitare cu fonduri BEI, program din care nu a ieșit, sala de sport a școlii fiind 

nefinalizată.   

 

I. POPULAŢIA ŞCOLARĂ 

 
În semestrele I și II ale anului  şcolar 2017 – 2018, în şcoala noastră au funcţionat 37 de clase în două schimburi. 

Clasele de primar, într-un număr de 23, dintre care 4 clase pregătitoare, au avut un efectiv iniţial de 637 elevi, iar clasele de 

gimnaziu, în număr de 14, au avut un efectiv iniţial de 339 de elevi. Dintre cele 14 clase gimnaziale 8 au regim de intensiv 

engleză. Clasele primare și clasele a VIII-a învaţă în schimbul I şi cele gimnaziale, V-VII,  în schimbul al II-lea. 

 

Şcolarizarea: 

 Anul şcolar a început cu un efectiv de 135 elevi la clasa I şi 115 la pregătitoare, fiind constituite 5 clase I şi 4 clase 

pregătitoare.  

 

Statistica mişcării elevilor: 

COD SIRUES: 768262 
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PRIMAR 

Cls. P-IV 637 640 0 5 7 1 2 - 1 1 

 Cls. P: 115 116 0 1 2 0 - - - - 

din 

care 

Cls. I: 135 139 0 0 3 1 - - - - 

Cls. II: 133 133 0 0 0 0 1 - - 1 

Cls. III: 140 138 0 4 2 0 - - - - 
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II. CURRICULUM 

 

A. Consiliul pentru Curriculum  

 

1) Obiective urmărite: 

 

-Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale şi a  metodologiilor specifice; 

-Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi; 

-Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor de evaluare, precum și 

valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.); 

-Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;  

-Pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare;  

-Creşterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;  

-Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii democratice şi a 

economiei de piaţă; 

-Revizuirea ofertei educaţionale a şcolii (inclusiv oferta CDS) în funcţie de nevoile specifice ale elevilor şi comunităţii 

locale; 

-Dezvoltarea predării asistate de calculator 

  

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018  

 

CICLUL PRIMAR 

- 

CICLUL GIMNAZIAL 

1. Clasa a VI-a – Aspecte ortografice ale limbii române 

2. Clasa a V-a – Matematică și științe în societatea cunoașterii 

3. Clasele a V-a și a VI-a – British Itineraries (intensiv) 

4. Clasele a VII-a – European Legends (intensiv)  

5. Clasa a VII-a – Upstream Pre-Intermediate (intensiv) 

6. Clasa a V-a – Messages 2 (intensiv) 

7. Clasa a VI-a – Messages 3 (intensiv)  

8. Clasa a VIII-a – Creative English (intensiv) 

9. Clasa a VIII- a Upstream B1 + (intensiv) 

10. Clasa a VI-a – TIC  

11.Clasa a VIII-a – Exerciții și tehnici de redactare a textului de tip argumentativ, la nivelul disciplinei 

12. Clasa a VII-a – Baschet în ritm de criss-cross  

Cls. IV: 114 114 0 0 0 0 1 - 1 - 

GIMNAZIA

L 

Cls. V-VIII 339 333 5 1 - - 9 4 12 1 

din 

care 

Cls. V: 69 69 - - - - 1 - 1 - 

Cls. VI: 93 89 4 - - - 2 - 2 - 

Cls. VII: 97 95 1 1 - - 1 1 1 1 

Cls. VIII: 80 80 - - - - 5 3 8 - 
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13. Clasa a VI-a – Pledoarie pentru volei 

14. Clasa a V-a, a VI-a, VII-a normal – Spotlight în Britain 

15. Clasa a VIII-a – Matematică și științe în societatea cunoașterii 

  

2) Activităţi desfăşurate: 

 

- Asigurea  aplicării planului cadru şi a celorlalte documente currilculare naţionale; 

- Validarea numărului de ore la discipline; 

- Stabilirea ofertei educaţionale (opţionale) a şcolii în funcţie de nevoile specifice ale societăţii;  

- Pregatirea elevilor pentru sustinerea tezelor si a Evaluării  Naţionale, de la sfârşitul clasei a VIII-a;     

- Asigurarea mediatizării prin bibliotecă, consilii profesorale, comisii metodice, de materiale auxiliare pentru elevi, ghiduri 

pentru elevi şi cadre didactice, necesare predării (manuale, ghiduri, auxiliare, cărţi şi publicaţii diverse,  culegeri, broşuri 

pentru absolvenţii clasei a VIII-a, etc); 

- Mediatizarea graficului şi a metodologiei de desfăşurare, precum şi organizarea şi desfăşurarea testului de limbă engleză; 

 

3) Aspecte pozitive 

 

-Comunicare şi relaţionare bună între membrii Consiliului pentru Curriculum şi Comisiile Metodice atat pentru termenele ce 

trebuiau stabilite în vederea bunei organizări a  tezelor şi pregătirilor pentru examene cât şi pentru propunerile şi aprobările 

privind oferta educatională pentru anul şcolar viitor; 

-Participarea cadrelor didactice la programe de perfecţionare în domeniul reformei şi pe probleme de curriculum, ceea ce a 

condus la o bună desfăşurare a activităţii Consiliului pentru Curriculum. 

 

4) Aspecte negative 

 

-Imposibilitatea introducerii tuturor opţionalelor propuse, în oferta şcolii, din cauza numărului limitat de ore la clasă și a 

costurilor pe care le-ar implica. 

 

B.  Rezultate la învăţătură 

 La sfârşitul primului semstru al anului şcolar 2017 – 2018 situaţia este următoarea: 
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- 26 602 - 8 - - 1 12 5 
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Cls. P 144 70 143 71 142 70 
99,30 

% 
- - 116 - - - - - - - 

Cls. I 129 67 130 68 130 68 100% - 4 135 - - - - - - - 

Cls. II 137 70 138 72 138 72 100% - 5 120 - 8 - - - 8 3 

Cls. III 109 56 112 57 111 56 
99,10

% 
- 14 123 - - - - - 1 1 
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COD SIRUES: 768262 
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Promovabilitatea  la nivelul şcolii, la sfârşitul semestrului I al anului școlar este de 96%, 

- cl. I - IV – 98,12% 

- cl. V - VIII – 92,79% 

Promovabilitatea  la nivelul şcolii, la sfârşitul semestrului II al anului școlar este de 96,91%, 

- cl. I - IV – 99,52% 

cl. V - VIII – 94,31% 

C.  Rezultate obţinute la concursuri şcolare / olimpiade 

În anul școlar 2017-2018, s-au desfășurat olimpiadele la diferite discipline școlare și au avut loc concursuri la limba 

română, matematică, educație fizică, educație plastică, limba engleză și educație muzicală. Prezentul raport include datele 

transmise de responsabilii comisiilor specifice. 

 

1. Participarea la concursuri 

 

Învățământ primar 

1. Comper - Comunicare, etapa I, 19 ianuarie 2018  

 P-A –Pal Cătălina, 27 de elevi participanți, premii: Premiul I- 22 elevi, Premiul III- 4 elevi, Mențiune – 1 elev. 

 P-B –Ungureanu Maricica, 30 de elevi participanți, premii: Premiul I- 19 elevi,  Premiul II- 10 elevi, Premiul III- 1 

elev 

 P-D – Mihăilă Delia, 27 de elevi participanți, premii: Premiul I- 12 elevi,  Premiul II- 9 elevi, Premiul III- 2 elev, 

Mențiune- 4 elevi 

 P-C- Ilie Adriana, 25 elevi participanți, premii: Premiul I- 18 elevi, Premiul II- 6 elevi, Premiul III- 11 elev 
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 I A – Boboc Domnica, 31 elevi, premii: Premiul I – 23 elevi Premiul II– 4 elevi Premiul III– 3 elevi Mențiune – 1 

elev  

 I B – Guțu Geanina, 29 elevi participanți: Premiul I–18 elevi, Premiul II – 6 elevi, Premiul III – 1 elevi, Mențiune 4 

elevi 

 I C – Sîrbu Mirela: Premiul I- 8 elevi, Premiul II – 8 elevi, Premiul III – 3 elevi. 

 I D – Rădulescu Stelieana, număr de elevi participanți: 21 elevi, Premiul I – 6 elevi, Premiul II – 5 elevi, Premiul III 

–      0 elevi, Mențiune – 3 elevi 

 I E –Loloiu Florentina, 24 elevi: Premiul I-21elevi, Premiul II –2 elevi 

 II A – Triţescu Mihaela, număr de elevi participanți: 27, premii: Premiul I - 4 elevi, Premiul II - 7, Premiul III – 8 

elevi, Mențiune – 3 elevi 

 II C – Edu Camelia, număr de elevi participanți: 29, premii: Premiul II - 12, Premiul III – 10 elevi, Mențiune – 5 

elevi 

 II E – Stanciu Mihaela, număr de elevi participanți: 23, premii: Premiul I- 1, Premiul II - 1, Premiul III – 3 elevi, 

Mențiune – 5 elevi 

 III A – Tănasie Daniela, număr de elevi participanți: 29 elevi, Premiul I – 4 elevi, Premiul II – 10 elevi, Premiul III 

– 4 elevi, Mențiune – 1 elevi 

 III B – Loredana Mateescu, număr de elevi participanți: 29 elevi, Premiul I – 9 elevi, Premiul II – 9 elevi, Premiul 

III –6 elevi, Mențiune – 2 elevi 

 III C – Niculescu Rodica, număr de elevi participanţi:21 elevi, Premiul I – 1 elev; Premiul II – 2 elevi; Premiul III – 

3 elevi; Mențiuni – 2 elevi 

 III D – Nedelea Mihaela, număr de elevi participanți: 30 elevi, Premiul I – 4 elevi, Premiul II – 11 elevi, Premiul III 

– 10 elevi, Mențiune – 2 elevi 

 III E – Păvăloaie Nicoleta, număr de elevi participanți: 28 elevi, Premiul I – 10, Premiul II – 10, Premiul III – 4, 

Mențiune – 3; 

 IV A, Napa Sinica, număr de elevi participanți: 26 elevi, Premiul I- 3, Premiul II – 13, Premiul III – 3 

 IV B – Ștefan Irina, număr de elevi participanți: 30 elevi, Premiul II -5 elevi, Premiul III -2 elevi 

 IV C – Gavrilă Veta, număr de elevi participanți: 26 elevi, Premiul III – 2 elevi,  

 IV D - Aura Popa, număr de elevi participanți: 26 elevi, Premiul I- 1, Premiul II – 3, Premiul III – 3 

2. Comper – Mate-2000, etapa I, 26 ianuarie 2018  

 P-A –Pal Cătălina, 29 de elevi participanți, premii: Premiul I- 21 elevi, Premiul III- 3 elevi, Mențiune – 4 elevi, 

Diploma de participare – 1 elev. 

 P-B- Ungureanu Maricica, 30 de elevi participanți, premii: Premiul I-24 elevi, Premiul II- 3 elevi, Mențiune- 2 elevi 

 P-D- Mihăilă Delia, 28 de elevi participanți, premii: Premiul I- 19 elevi, Premiul II- 6 elevi, Premiul III- 3 elevi 

 P-C- Ilie Adriana, 25 de elevi participanți, premii: Premiul I- 21 elevi, Premiul II- 1 elev, Premiul III- 2 elevi, 

Mențiune- 1 elev 

 I A – Boboc Domnica, 30 elevi, premii: Premiul I – 13, Premiul II– 9 elevi, Premiul III – 3 elevi, Mențiune – 2 elev  

 I B –Guțu Geanina, 29 elevi participanți: Premiul I-10 elevi, Premiul II – 4 elevi, Premiul III – 5 elevi, Mențiune - 6 

elevi 

 I C - Sîrbu Mirela: Premiul I – 4 elevi, Premiul II – 2 elevi, Premiul III – 4 elevi. 

 I D – Rădulescu Stelieana, număr de elevi participanți: 21 elevi, Premiul I – 6 elevi, Premiul II – 1 elevi, Premiul III 

– 6 elevi, Mențiune – 5 elevi 

 I E –Loloiu Florentina, 24 elevi: Premiul I—12elevi, Premiul II – 8 elevi, Premiul III - 1elev, Mențiune - 1 elev 

 II A – Triţescu Mihaela, număr de elevi participanți: 27, premii: Premiul I - 5 elevi, Premiul II - 4, Premiul III – 3, 

Mențiune – 8 

 II C – Edu Camelia, număr de elevi participanți: 30, premii: Premiul I - 9 elevi, Premiul II - 5, Premiul III – 9 elevi, 

Mențiune – 4 elevi 

 II E – Stanciu Mihaela, număr de elevi participanți: 23, premii: Premiul I- 3, Premiul II - 1, Premiul III – 2 elevi, 

Mențiune – 4 elevi 

 III A – Tănasie Daniela, număr de elevi participanți: 29 elevi, Premiul II – 6 elevi, Premiul III – 3 elevi 

 III B – Loredana Mateescu număr de elevi participanți: 27 elevi, Premiul I – 1 elevi, Premiul II – 3 elevi, Premiul III 

– 4 elevi, Mențiune – 7 elevi 

 III C – Niculescu Rodica, număr de elevi participanți : 19 elevi, Premiul II – 1 elev; Premiul III – 3 elevi 
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 III D – Nedelea Mihaela, număr de elevi participanți: 30 elevi, Premiul I – 1 elev, Premiul III – 3 elevi, Mențiune – 

1 elev 

 III E – Păvăloaie Nicoleta, număr de elevi participanți: 30 elevi, Premiul I – 2, Premiul II – 1, Premiul III – 5, 

Mențiune – 8 

 IV B – Ștefan Irina, număr de elevi participanți: 30 elevi, Premiul II -5 elevi, Premiul III -2 elevi 

 IV C – Gavrilă Veta, număr de elevi participanți: 26 elevi, Premiul III – 2 elevi,  

 IV D, Aura Popa, număr de elevi participanți: 26 elevi, Premiul I- 1, Premiul II – 3, Premiul III – 3 

 IV A, Napa Sinica, număr de elevi participanți: 26 elevi, Premiul I- 3, Premiul II – 13, Premiul III – 3 

3. Gazeta Matematică Junior - Matematică, nivel național, 31 ianuarie 2018  

 P-A –Pal Cătălina, 30 de elevi participanți, premii: Premiul de Excelenta – 3 elevi, Premiul I- 3 elevi, Premiul II – 1 

elev, Premiul III – 3 elevi. 

 P-B –Ungureanu Maricica, 29 elevi participanți, premii: Premiul de Excelenta- 3, Premiul I- 5 elevi,  Premiul II- 2 

elevi, Premiul III- 5 elevi, Mențiune- 1 elev 

 P-D –Mihăilă Delia, 29 elevi participanți, premii: Premiul I- 1 elev, Premiul III- 1 elev, Mențiune- 1 elev 

 I A - Boboc Domnica–31 elevi, premii: Excelență – 1 elev, Premiul I – 3 elev, Premiul al II-lea – 1 elevi 

 I B - Guțu Geanina– 21 elevi participanți, Excelență - 6 elevi, Premiul II - 1 elevi, Mențiune - 2 elevi 

 I C - Sîrbu Mirela - Premiul I - 2 elevi 

 II A – Triţescu Mihaela, număr de elevi participanți: 5, premii: Mențiune – 1 elev 

 II C – Edu Camelia, număr de elevi participanți: 30, premii: Premiul I – 2 elevi, Premiul II – 1 elev, Premiul III – 3 

elevi, Mențiune – 1 elev 

 III D - Benea Mihaela, număr de elevi participanti:20, premii: Mențiune 1 elev 

 II E – Stanciu Mihaela, număr de elevi participanți: 3, premii: Mențiune – 1 elev 

 III B – Loredana Mateescu număr de elevi participanți: 4 elevi, Premiul I – 1 elev, Premiul II – 2 elevi, Premiul III – 

1 elev,  

 III E – Păvăloaie Nicoleta, număr de elevi participanți: 5 elevi, Premiul I – 1, Premiul II – 2, Premiul III –2, 

4. Lumina Math - Matematică, nivel național, 31 ianuarie 2018  

 II A – Triţescu Mihaela, număr de elevi participanți: 3, premii: Premiul I -1 elev, Premiul II – 1 elev Premiul III – 1 

elev 

 III B – Loredana Mateescu  număr de elevi participanți: 4 elevi, Premiul I – 1 elev, Premiul II – 2 elevi, Premiul III 

–      1 elev,  

 III E – Păvăloaie Nicoleta, număr de elevi participanți: 5 elevi, Premiul I – 1, Premiul II – 2, Premiul III –2,  

5. Concurs de matematica online „Profu de Mate”, noiembrie 2017 

 II C – Edu Camelia, premii: Premiul I – 2 elevi 

 II E – Stanciu Mihaela: Premiul I – 1 elev 

6. Concurs de limba română online „My Koolio”, noiembrie 2017 

 II E – Stanciu Mihaela: Premiul I – 1 elev 

7. Concurs de matematică online „My Koolio”, noiembrie 2017 

 II E – Stanciu Mihaela: Premiul I – 1 elev 

8. Concursul din cadrul Proiectului „Împreună la …Mega Picnic – părinți, elevi, cadre didactice”  

 Cel mai mare banner – concurs desen – Premiul al II-lea – elevii clasei a II-a C (30 elevi) 

 Cel mai gustos sandviș – Bocu Letiția și Apostol Tudor (2 elevi) 

1) Comper - Comunicare, etapa II 

P-B –Ungureanu Maricica, 29 de elevi participanți, premii: Premiul I- 29 elevi,  Premiul II- 7 elevi, Pre-miul III- 1 elev, 

Mențiune- 1 elev 

P-D –Mihăilă Delia, 28 de elevi participanți, premii: Premiul I- 19 elevi,  Premiul II- 4 elevi, Premiul III- 1 elev, Mențiune- 1 

elev 

P-C- Ilie Adriana, 23 de elevi participanți, premii: Premiul I- 8 elevi, Premiul II- 8 elevi, Premiul III- 2 elevi, Mențiune- 2 

elevi. 

I A, Boboc Domnica, 29 elevi, premii: Premiul I -21 de elevi; Premiul II – 3 elevi, Premiul III – 4 elevi, Mențiune – 1 elev 

I B-Guțu Geanina , 28 elevi participanți: Premiul I—13 elevi , Premiul II – 7 elevi , Premiul III – 3 elevi, Mențiune 3 elevi 

I C, Mirela Sîrbu: Premiul I- 13 elevi, Premiul II – 6 elevi, Premiul III – 4 elevi. 

II A – Trițescu Mihaela, număr de elevi participanți: 27, premii: Premiul I – 8 elevi, Premiul II – 6, Premiul III – 7 elevi, 

Mențiune – 4 elevi 
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II C, Edu Camelia, 29 elevi, premii: Premiul I -16 elevi; Premiul II – 8 elevi, Premiul III – 2 elevi, Mențiune – 1 elev 

II E Stanciu Mihaela, număr de elevi participanți: 22, premii: Premiul I- 3 elevi, Premiul II - 4 elevi, Premiul III – 2 elevi, 

Mențiune – 3 elevi 

III B, Loredana Mateescu, 29 elevi participanți dintre care: Premiul I – 4 elevi, Premiul II -16 elevi, Premiul III- 7 elevi;  

III C, învăţător Niculescu Rodica, 14 elevi participanți, Premiul I—4 elevi , Premiul II – 10 elevi;  

III D – Nedelea Mihaela, 26 elevi participanți: Premiul I—14 elevi , Premiul II – 7 elevi, Premiul III – 5 elevi,  

III E – învățător Nicoleta Păvăloaie, număr de elevi participanți:27, premii: Premiul I—10 elevi , Premiul II – 12 elevi , 

Premiul III – 5 elevi; 

IV A – Napa Sinica - număr de elevi participanți: 27, premii: Premiul I – 9 elevi, Premiul II – 8, Premiul III – 7 elevi 

IV B – Ștefan Irina, 30 elevi, premii: Premiul I – 11 de elevi; Premiul II – 6 elevi, Premiul III – 8 elevi, Mențiune – 5 elevi 

IV C – Gavrilă Veta, premiul I – 11 elevi, Premiul II – 4 elevi; Premiul III – 5 elevi  

2) Comper - Comunicare, etapa națională 

I A, Boboc Domnica, 12 elevi, premii: Premiul I -8 elevi; Premiul II – 34 elevi 

I B – Guțu Geanina 9 elevi participanți: Premiul I-2  elevi Premiul II-3 elevi, Premiul III -3 elevi, Mențiune -1 elev 

II A – Trițescu Mihaela, număr de elevi participanți: 2, premii: Premiul I – 1 elev, Premiul II – 1 elev 

III B Loredana Mateescu, 1 participant, Premiul I - 1 elev, ,  

III D – Nedelea Mihaela 2 elevi participanți - Premiul I-2  elevi,  

III E – învățător Nicoleta Păvăloaie, număr de elevi participanți:2, premii: Premiul I—2elevi; 

IV A – Napa Sinica - Premiul II – 1 elev 

IV C – Gavrilă Veta, Premiul II – 1 elev 

3) Comper – Mate-2000, etapa II  

P-B- Ungureanu Maricica, 29 de elevi participanți, premii: Premiul I-24 elevi, Premiul II- 4 elevi 

P-D- Mihăilă Delia, 28 de elevi participanți, premii: Premiul I-15 elevi, Premiul II- 4 elevi, Premiul III- 3 elevi, Mențiune- 2 

elevi 

P-C- Ilie Adriana, 21 de elevi participanți, premii: Premiul I- 12 elevi, Premiul II- 5 elevi, Premiul III- 3 elevi 

I A, Boboc Domnica, 31 de elevi, premii: Premiul I – 15 elevi, Premiul II – 6 elevi, Premiul III- 3 elevi, Mențiune – 4 elevi 

I B-Guțu Geanina, 29 elevi participanți: Premiul I—10 elevi , Premiul II – 4 elevi , Premiul III – 5 elevi , Mențiune 6 elevi 

I C, Mirela Sîrbu IC: Premiul I – 1 elevi, Premiul II – 3 elevi, Premiul III – 5 elevi. 

II A – Trițescu Mihaela, număr de elevi participanți: 27, premii: Premiul I - 1 elevi, Premiul II - 3, Premiul III – 2, Mențiune 

– 9 elevi 

II C, Edu Camelia, 9 elevi, premii: Premiul I – 9 elevi, Premiul II – 8 elevi, Premiul III-  4 elevi, Mențiune – 5 elevi 

II E Stanciu Mihaela, număr de elevi participanți: 22, premii: Premiul I- 2 elevi, Premiul II - 1 elev, Premiul III – 1 elev, 

Mențiune – 2 elevi. 

III  B, Loredana Mateescu, 29 elevi participanți dintre care: Premiul I – 10 elevi, Premiul II - 6 elevi, Premiul III- 2, 

Mențiune – 1elev;  

III C, învățător Niculescu Rodica, 6 elevi participanți: Premiul II – 2elevi , Premiul III – 4 elevi;  

III D – Nedelea Mihaela, 21 elevi participanți: Premiul I—3 elevi, Premiul II – 3 elevi , Premiul III – 4 elevi , Mențiune 10 

elevi;  

III-a E – învățător Nicoleta Păvăloaie, număr de elevi participanți:26, premii: Premiul I—7 elevi , Premiul II – 2 elevi , 

Premiul III –12 elevi; 

IV A – Napa Sinica - număr de elevi participanți: 27, premii: Premiul I – 7 elevi, Premiul II – 2, Premiul III – 4 elevi 

IV B – Ștefan Irina, 30 de elevi, premii: Premiul I – 10 elevi, Premiul II – 9 elevi, Premiul III - 8 elevi, Mențiune – 3 elevi 

IV C – Gavrilă Veta, Premiul II - 1 elev, Premiul III  - 4 elevi  

4) Comper – Mate-2000, etapa națională 

I A, Boboc Domnica, 3 elevi, premii: Premiul II – 3 elevi 

I B – Guțu Geanina 3 elevi participanți,  Premiul II - 3 elevi 

II C, Edu Camelia, 2 elevi, premii: Premiul I – 1 elev, Premiul II – 1 elev 

III D, Nedelea Mihaela, 1 elev participant,  Premiul II-1 elev,  

III E – învățător Nicoleta Păvăloaie, număr de elevi 2 participanți, premii:, Premiul II – 1elev 

5) Gazeta Matematică Junior - Matematică, nivel național, etapa II  

P-B –Ungureanu Maricica, 29 elevi participanți, premii: Premiul de Excelenta- 5, Premiul I- 0 elevi,  Premiul II- 11 elevi, 

Premiul III- 1 elev, Mențiune- 5 elevi 

P-D –Mihăilă Delia, 27 elevi participanți, premii: Premiul de Excelenta- 5, Premiul I- 1 elevi,  Premiul II- 3 elevi, Premiul 

III- 4 elev, Mențiune- 2 elevi 

I A, Boboc Domnica, 26 de elevi, premii: Premiul I – 4 elevi, Premiul II – 3 elevi, Premiul III – 1 elev , Menține – 5 elevi 
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I B -Guțu Geanina, 19 elevi participanți, Excelență-6 elevi, Premiul II - 1 elevi, Mențiune -2 elevi 

II A – Trițescu Mihaela, număr de elevi participanți: 5, premii: Premiul II – 1 elev 

II C, Edu Camelia, 26 de elevi, premii: Excelenta – 1 elev,  Premiul I – 0 elevi, Premiul II – 5 elevi, Premiul III – 0 elev , 

Menține – 4 elevi 

II E Stanciu Mihaela, număr de elevi participanți: 9 

IV A – Napa Sinica - număr de elevi participanți: 8 

6) Gazeta Matematică Junior - Matematică, nivel național, etapa natională 

P-B –Ungureanu Maricica, 7 elevi participanți, premii: Premiul I- 2 elevi,  Premiul II- 2 elevi, Premiul III- 2 elevi, Mențiune- 

1 elev 

P-D –Mihăilă Delia, 1 elev participant, premii: Mențiune- 1 elev 

I A, Boboc Domnica, 2 elevi, premii: Premiul I – 1 elev, Premiul II – 1 elev  

I B -Guțu Geanina, 1  elev Premiul I  

II C, Edu Camelia, 2 elevi, premii: Premiul I – 2 elevi 

7) Muguri de primăvară, concurs regional, ediția a V-a, martie 2018,  

I A, Boboc Domnica, 3 elevi, premii: Premiul III – 3 elevi 

II C, Edu Camelia, 3 elevi, premii: Premiul II – 2 elevi, Premiul III – 1 elev 

IV B, Ștefan Irina, 2 elevi, premii: Premiul II – 2 elevi 

8) Pașaport pentru cultură, 20.03.2018,  

IV B, Ștefan Irina, 30 de elevi, premii: Premiul I – 10 elevi, Premiul II – 9 elevi, Premiul III- 3 elevi, Mențiune – 8 elevi 

9) Cultura la puterea 24, 18.05.2018,  

III-a E –Nicoleta Păvăloaie, număr de elevi participanți: 2, premii: Premiul III – 2elevi ; 

IV B, Ștefan Irina, 2 elevi, premii: Premiul Mențiune – 2 elevi 

10) Olimpiada Meșteșugurilor artistice tradiționale românești, 19.05.2018, faza pe municipiu,  

I A, Boboc Domnica, 3 elevi, premii: Premiul I – 1 elev, Premiul II – 1 elev, Premiul III – 1 elev 

11) Cangurașul matematician, 24.03.2018,  

clasa I A, Boboc Domnica, 1 elev, Premiu Excelent 

12) Concursul interjudețean ”Lumea Poveștilor”, Corni – Botoșani, mai 2018,   

clasa I A, Boboc Domnica, 5 elevi: Premiul II – I elev, Premiul III – 1 elev, Mențiune – 1 elev 

13) Concursul regional ”Daruri pentru ziua Pământului”, aprilie 2018,   

I A, Boboc Domnica, 5 elevi: Mențiune – 1 elev 

1) Olimpiada naţională a sportului şcolar – Sport aerobic, etapa pe sector, 20.04.2018,  clasele I-II,Prof Mitrache 

Iuliana, număr de elevi participanți: 12 , premii: Premiul I, Grup 12 elevi: Alexandru Rebecca, Micu Elisa, Negrea Stefania, 

Alexandru Patricia, Anghelina Maria, Ghita Sofia, Gilea Irina, Ionescu Sabina, Militaru Andreea, Niculae Rebeca, Radulescu 

Ilinca, Crisan Andreea; Premiul II – Trio clasele I-II elevi : Ionescu Sabina, Ghita Sofia, Gilea Irina; Premiul I – Trio Clasele 

III-IV, elevi : Laura Alexandra, Chelariu Bianca, Neacsu Irina; Premiul II – Grup 6 , Clasele III-IV, elevi : Laura Alexandra, 

Chelariu Bianca, Neacsu Irina, Ionica Diana, Dumitriu Valentina, Gojnea Andreea.  

2) Olimpiada naţională a sportului şcolar – Sport aerobic, etapa pe Municipiu, 04.05.2018,  clasele I-II,Prof Mitrache 

Iuliana, număr de elevi participanți: 12 , premii: Premiul II, Grup 12 elevi: Alexandru Rebecca, Micu Elisa, Negrea Stefania,  

Alexandru Patricia, Anghelina Maria, Ghita Sofia, Gilea Irina, Ionescu Sabina, Militaru Andreea, Niculae Rebeca, Radulescu 

Ilinca, Crisan Andreea; Premiul III – Trio Clasele III-IV, elevi : Laura Alexandra, Chelariu Bianca, Neacsu Irina; Premiul III 

– Grup 6 , Clasele III-IV, elevi : Laura Alexandra, Chelariu Bianca, Neacsu Irina, Ionica Diana, Dumitriu Valentina, Gojnea 

Andreea 

 

Învățământ gimnazial 

 

1. Moț Mihaela Diana: 

 Toamna Baladelor – sector – 21.10.2017 – Mențiune grup folk ,,Visătorii” Solomon Teodora, Farcaș Larisa (chitara) 

Izak Maria, Talpă Ioana Briana, Sava Anca, Chivu Antonia, Anghel Fabian, Piciu Robert, Vlăsceanu Liviu (voce) 

 Festival-concurs interjudetean ,,Gutuia din fereastra” - 18.11.2017 –  Premiul III Grup ,,Visatorii” 

 Participarea corului școlii 09.12.2017 Festivalul de colinde ,,Astăzi s-a născut Hristos!” la Liceul Teoretic ,,Dante 

Alighieri” 

2. Vîrban Liviu:  

- Concursul Terra faza pe scoala, calificati pentru sector 3 elevi: Vascuta Darius cls 6, Strainu Emilian si Cornescu 

Vladimir cls 7. 
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3. Iacob Rodica  

- olimpiada de limba şi literatura română, faza pe şcoală, ianuarie 2017, 27 de participanţi, 10 elevi calificaţi la faza 

pe sector. 

4. Mitrache Iuliana 

- Olimpiada nationala a sportului scolar, volei baieti - faza pe sector, 26.01.2018,  profesor coordonator Mitrache 

Iuliana, număr de elevi: 10 premii: Premiul I  

- Olimpiada nationala a sportului scolar, volei fete - faza pe sector, 20/27.01.2018,  profesor coordonator Mitrache 

Iuliana, număr de elevi: 10 premii: Locul  V -   

- Kids Sport Festival volei baieti, faza pe municipiu, 01-12.10.2017, profesor coordonator Mitrache Iuliana, numar de 

elevi: 10, premii: Premiul IV 

- Kids Sport Festival volei fete, faza pe municipiu, 01-12.10.2017, profesor coordonator Mitrache Iuliana, numar de 

elevi: 10, premii: Locul V 

5. Gyorffy Marinela 

- Kids Sport - octombrie 2017; Gyorffy Marinela, Dumbrava Petronela; 24- elevi ; 

- Cros- O.N.S.S- faza pe sector, Octombrie 2017, Dumbrava Petronela, 6- elevi; 

- Sah -O.G.-faza pe sector, Noiembrie 2017, Gyorffy Marinela, 4 -elevi; 

- Festivalul regional de rugby – tag  -Octombrie 2017, Dumbrava Petronela, 12-elevi;. 

- Handbal-O.G.- faza pe sector - Noiembrie 2017, Gyorffy Marinela, 12-elevi. 

- Premiul de participare la Fotbal - Locul 8 la Handbal - Kids Sport; 

- Cros; Sah; Handbal – Premiu de participare; 

6. Dumbravă Petronela 

- Kids Sport - octombrie 2017; Gyorffy Marinela, Dumbrava Petronela; 24- elevi ; 

- Cros- O.N.S.S, faza pe sector , Octombrie 2017, Dumbrava Petronela, 6- elevi; 

- Festivalul regional de rugby – tag  - Octombrie 2017, Dumbrava Petronela, 12-elevi; 

7. Barcan Aneta 

- Kids Sport - octombrie 2017, 12- elevi 

- Handbal - O.G. - faza pe sector - Noiembrie 2017 

- Premiul de participare  la; Handbal - Kids Sport; 

- O.G. Handbal – Locul II 

8. Trăistaru Luciana-Denisa 

- Olimpiada de limba şi literatura română, faza pe şcoală, ianuarie 2017, 11 participanţi, 2 elevi calificaţi la faza pe 

sector. 

9. Florea Carmen Elena 

- Olimpiada de limba şi literatura română, faza pe şcoală, ianuarie 2017, 32 participanţi, 8 elevi calificaţi la faza pe 

sector. 

10. Chiriacov Liliana  

 Olimpiada de biologie – etapa pe scoala, 20 decembrie 2017, 11 participanti, calificati etapa pe sector 4 elevi:  

 Olimpiada de biologie – etapa pe sector, 27 ianuarie 2018, 4 participanti,   calificati etapa pe 
municipiu 1 elev, Cornescu Vladimir, clasa a VII-a A, premiul al III-lea  

11. Guran Tinca  

 Concurs de chimie „Lazar Edeleanu”, clasa a VIII-a, etapa pe  sector - 21.01.2018, elevi participanți: 2. premii:   

Mențiune – Paunescu Dan, clasa a VIII-a B; Sofrone Roberto clasa a VIII-a A. 

 Concurs de chimie  „Raluca Ripan” –etapa pe  sector,  Lungu Alexandru VII B, mentiune. 

 Concurs de chimie „Lazar Edeleanu”, clasa a VIII-a, etapa pe  sector - 21.01.2018, Lungu Alexandru VII B, 

mentiune. 

 Concurs National ,, G.E.Palade ” (05.05. 2018): Vascuta Darius (6B) si Guta Ana-Maria (6B) – Premiul III, faza pe 

municipiu. 

12. Chiriacov - Manciu Elena 

 Olimpiada de biologie – etapa pe scoala, 20 decembrie 2017, 11 participanti, calificati etapa pe sector 4 elevi:  

 Olimpiada de biologie – etapa pe sector, 27 ianuarie 2018, 4 participanti,   calificati etapa pe municipiu 1 elev, 

Cornescu Vladimir, clasa a VII-a A, premiul al III-lea  

 Concursul ,,Sanitarii priceputi’’ (26.05.2018) – echipaj clasa a VI a C (Iordan David, Manta Denisa, Aliman Mara, 

Spiridon Alexandru): mentiune / faza pe sector 
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13. Olimpiada de limba engleza – faza pe sector, 21.04.2018, prof. Cosmina Hurjui, prof. Iolanda Petrescu, prof. Gina Musu-

roi, 16 elevi participanti : 

premii: Premiul III – Bleau Maria Narcisa, VII A, Cornescu Vladimir Cristian, VII A, Mocanu Alexandra Raluca, 

VIII A, Mentiune – Teodorescu Rares Mihai, VII A, Coleasa Ioana Adriana, VIII B, Paunescu Dan Andrei, VIII B 

14. Concursul municipal de discurs public in limba engleza “Bright Speakers” – faza municipala, 21.04.2018, prof. Cosmina 

Hurjui, 1 elev participant: 

Mentiune – Popescu Maria Ruxandra, VI B 

15. Olimpiada naţională a sportului şcolar, volei băieţi  -  etapa pe sector, 19.01.2018, Prof coord Mitrache Iuliana, număr de 

elevi participanți:10  

premii: Premiul I -  Stancu Andrei 8 C, Ilie Stefan 8 B, Focaru Claudiu 7 B, Voicu Ovidiu 6 C, Rusu Robert 6 C, 

Stan Alexandru 6 C , Nencescu Gabriel 6 C, Neata Mihai 6 C, Tudose Ionut 6 C, Filip Ioan 6 D.  

16. Olimpiada naţională a sportului şcolar, volei băieţi  -  etapa pe Regiune, 19.01.2018, Prof coord Mitrache Iuliana, număr 

de elevi participanți:10  

premii: Locul V -  Stancu Andrei 8 C, Ilie Stefan 8 B, Focaru Claudiu 7 B, Voicu Ovidiu 6 C, Rusu Robert 6 C, Stan 

Alexandru 6 C , Nencescu Gabriel 6 C, Neata Mihai 6 C, Tudose Ionut 6 C, Filip Ioan 6 D.  

17. Campionatul naţional de volei pe plaja, volei băieţi   - etapa naţională 25-30.06.2018, Prof coord. Mitrache Iuliana numar 

de elevi participanti: 21 

premii: Premiul II- Voicu Ovidiu 6 C, Rusu Robert 6 C, Stan Alexandru 6 C. 

18. Iacob Rodica,  olimpiada de limba şi literatura română, faza pe sector, februarie 2018, 10 elevi calificaţi la faza pe sector, 

3 premii: premiul II: Simion Alexandra (VIIIB), premiul III: Diaconu Teodora (VIIIB) menţiune: Guţă Ana-Maria (VIB). 

19. Iacob Rodica, olimpiada de limba şi literatura română, faza pe municipiu, martie 2018, 3 elevi calificaţi, 2 premii: 

menţiune: Simion Alexandra (VIIIB), Diaconu Teodora (VIIIB). 

20. Trăistaru Luciana-Denisa, olimpiada de limba şi literatura română, faza pe şcoală, ianuarie 2018, 10 participanţi, 2 elevi 

calificaţi la faza pe sector. 

21. Concursul Terra- sector, Virban Liviu,  

22. Premiul 3: Strainu Emilian- 7A si Cornescu Vladimir-7B. 

 

 

D. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

 

Calitatea şi eficienţa sunt două repere fundamentale ale oricărei reforme educaţionale. Această aliniere este 

necesară nu numai pentru a se asigura o integrare reală şi funcţională, din punct de vedere educaţional, a României în 

Uniunea Europeană, ci şi pentru ca iniţiativele româneşti din acest domeniu să fie echivalente, din punct de vedere teoretic şi 

metodologic, cu ceea ce se întâmplă acum în lume. 

Principiile de funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii sunt stabilite în concordanţă cu 

valorile educaţiei din România: 

 Dreptul la educaţie; 

 Pluralismul educaţional; 

 Respectarea tradiţiei şi identităţii naţionale; 

 Toleranţa, libertatea de opinie, demnitatea; 

 Patriotismul, democraţia, egalitatea. 

Scopurile pentru unitatea de învăţământ preşcolar pentru care lucrăm sunt: 

1. Creşterea calităţii prestaţiei personalului; 

2. Creşterea calităţii activităţii preşcolarilor; 

3. Creşterea calităţii curriculumului; 

4. Creşterea calităţii evaluării; 

5. Creşterea calităţii mediului educaţional; 

6. Creşterea calităţii managementului şcolar. 

În urma întocmirii raportului de autoevaluare pe anul şcolar trecut, Comisia a trecut la întocmirea planului de 

îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 

Acest plan operaţional a fost realizat pe baza standardelor de calitate, acestea oferind repere clare în ceea ce 

priveşte nivelul, exigenţa, criteriul de realizare a activităţilor într-o instituţie cum este Școala Gimnazială nr. 149. 

Activităţile propuse în acest plan de îmbunătăţire a calităţii au fost realizate şi urmărite îndeaproape atât de 

managerul unităţii cât şi de Comisia de Asigurare a Calităţii. 

Materiale şi mijloace de învăţământ – s-au achiziţionat cărţi şi auxiliare necesare. 

Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare – aici nu a mai fost cazul, deoarece atât cabinetele cât și sălile 

de clasă au fost deja utilate cu tehnologie de ultimă generație. 

Documentele şcolare au fost monitorizate atât de directorul unităţii cât şi de comisie şi s-a constatat că acestea au 

fost bine întocmite. 

Eficacitate educaţională 

Oferta educaţională – diversificarea ofertei şi afişarea la loc vizibil a fost realizată. 
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De asemenea – proiectarea  şi realizarea curriculumului – s-au utilizat metodele moderne activ-participative, 

activităţi integrate, interdisciplinare, pe grupe, proiecte tematice – s-au realizat foarte multe activităţi cu parteneri externi, 

activităţi care au fost popularizate. 

Evaluarea rezultatelor şcolare 

S-au realizat panouri de afişare a rezultatelor elevilor la intrare, în sala de grupă, pe holuri pentru performanţele 

acestora, de asemenea panouri cu lucrările copiilor. 

De asemenea, s-a realizat publicarea rezultatelor meritorii în revista școlii. 

Performanţele extraşcolare: s-a realizat evaluarea activităţilor extracurriculare pe baza portofoliilor existente. 

Activitatea metodică şi ştiinţifică 

Aici s-a realizat aplicarea şi adaptarea noutăţilor de la cercurile pedagogice în cadrul comisiei metodice. 

Activitatea comisei metodice a fost bogată, activităţile desfăşurate fiind de o reală calitate. 

Foarte multe cadre didactice au participat la cursuri de formare şi perfecţionare. 

De asemenea, foarte multe cadre didactice au participat la acţiunile metodice din unitate şi municipiu, la 

concursuri naţionale sau locale cu copiii, simpozioane naţionale sau internaţionale. 

S-au iniţiat parteneriate cu alte școli sau cu comunitatea locală. 

Managementul calităţii 

Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare 

Evaluarea sistematică a competenţelor dobândite de elevii școlii în urma parcurgerii curriculumului prin susţinerea 

unor activităţi demonstrative; a unor aplicaţii practice; a unor teste aplicative. 

În final, putem să reţinem următoarele concluzii: 

 Calitatea nu este un rezultat întâmplător, ci este obligatoriu respectarea unor principii.  

 Calitatea este rezultatul unei activităţi bine făcută din start şi îmbunătăţită permanent. 

 Calitatea se obţine printr-un proces de comunicare şi colaborare. 

Cadrele didactice sunt resursele umane principale ale dezvoltării şcolii. 

Ele realizează schimbarea şi progresul în organizaţia şcolară care se defineşte ca o „organizaţie care învaţă”. 

Se produce acum o schimbare a perspectivei asupra evoluţiei profesionale a carierei. 

Formarea continuă are drept scop continuarea, aprofundarea şi adaptarea formării profesionale iniţiale. 

Prin procesul complex de formare continuă se ajunge la autoperfecţionare. 

Se dovedeşte o necesitate, în actualele condiţii, înscrierea la cursuri C.C.D., târguri de oferte, cursuri în cadrul 

universităţii, poşta electronică. 

Educaţia trebuie făcută de educatori cu o foarte bună pregătire ştiinţifică, motivaţi, cu spirit organizatoric şi 

practic, care vor constitui modele de urmat pentru cei care trebuie educaţi. 

A-i educa pe alţii înseamnă a-i hrăni sufleteşte şi acest lucru presupune să înveţi permanent cum să o faci mai 

bine. O vei face bazându-te pe a oferi: cunoaştere, dragoste, respect, încredere, speranţă. 

Activitățile desfasurate in cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității in semestrul I au avut ca obiectiv principal 

monitorizarea realizării urmatoarelor două tinte strategice: 

 Dezvoltarea curriculară 

 Formarea continuă, dezvoltarea competenţelor profesionale şi manageriale ale întregului personal, în vederea 

asigurării şi îmbunătăţirii permanente a calităţii educaţiei 

 

1. Documente 

 Elaborarea  în luna septembrie 2017 a Raportului de evaluare internă pentru anul şcolar 2016-2017 şi prezentarea 

acestuia spre dezbatere şi avizare în Consiliul Profesoral şi în Consiliul de Administraţie  

 Diseminarea concluziilor Raportului de autoevaluare in cadrul sedintei Comitetului de parinti pe scoala 

 Realizarea planului operational al comisiei si aprobarea acestuia in sedinta CA  

 Revizuirea regulamentului CEAC și adaugarea atributiilor specifice fiecarui membru al comisiei; noul regulament a 

fost aprobat de Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale nr. 149 

 Continuarea demersului de elaborare și revizuire a procedurilor conform reglementărilor în vigoare 

 Actualizarea bazei de date a unităţii școlare privind dovezile corespunzătoare standardelor de acreditare și  

standardelor de referinţă 

 

2. Recomandari 

 Aplicarea de chestionare privind satisfacerea calităţii educaţiei atât elevilor, cât şi cadrelor didactice şi personalului 

auxiliar pentru anul şcolar 2017 – 2018. 

 Instruirea şi responsabilizarea tuturor angajaţilor şcolii privind îmbunătăţirea continuă a calităţii muncii, conform 

standardelor de referinţă. 

 Elaborarea  şi implementarea  procedurilor vizând controlul şi evaluarea calităţii tuturor  departamentelor de 

activitate din şcoală. 

 

3. Analiza SWOT 
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Puncte tari Puncte slabe 

- Membrii comisiei CEAC sunt persoane implicate, care 

respecta termenele si care participa la toate sedintele 

comisiei; 

- Responsabilul comisiei a participat la cursuri de 

formare privind asigurarea interna a calitatii 

 

 

- lipsa unui spatiu de lucru al comisiei si si a 

echipamentelor tehnice proprii; 

- Mobilizare mai dificila in afara orelor de curs 

 

 

Oportunităţi Ameninţări 

 

- Ajutorul si sustinerea permanenta acordata de directorii 

unitatii de invatamant 

 

 

- lipsa de experienta in realizarea documentelor 

CEAC 

- volumul urias de munca pune in pericol 

realizarea tuturor obiectivelor propuse 

 

 

III. MANAGEMENT ŞCOLAR 

 

Obiective principale: 

 Crearea unei echipe manageriale eficiente şi a unui management centrat pe sarcini şi relaţii umane 

 Creşterea eficienţei activităţii educative 

 

A. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 

Activităţi realizate: 

1. Aprobarea cererilor de transfer ale elevilor – 17.08.2017, 28.08.2017, 1.09.2017, 5.09.2017, 12.09.2017 

2. Acordarea calificativelor cadrelor didactice și didactice auxiliare pentru anul şcolar 2016-2017 – 08.09.2017 

3. Aprobarea Anexei nr. 1 la ROF– 07.09.2017 

4. Aprobarea repartizării cadrelor didactice la clasele de învățământ primar și a diriginților la clasele de gimnaziu - 

08.09.2017 

5. Aprobarea plată cu ora la titulari și suplinitori - 01.09.2017 și 4.09.2017 

6. Aprobarea plată cu ora la pensionari 12.09.2017 

7. Aprobarea comisiilor metodice și a responsabililor acestora 8.09.2017 

8. Desemnarea coordonatorului de Proiecte și programe - 01.09.2017 

9. Aprobarea listei de cursuri de perfecționare în vederea dezvoltării personale a angajaților - 012.09.2017 

10. Aprobare pentru desfășurarea Inventarului la bibliotecă 1.09.2017 

11. Aprobare orar - 08.09.2017 

12. Reavizare scheme orare 8.09.2017 

13. Validarea raportului general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară – 06.10.2017 

14. Aprobarea raportului de evaluare internă a calităţii – 16.10.2017 

15. Stabilirea tematicii Consiliului de administraţie pe semestrul I – 8.09.2017 

16. Aprobarea planului managerial pentru anul şcolar 2017-2018 şi a planului operaţional – 06.10.2017 

17. Aprobarea graficului de monitorizare şi control pe semestrul I – 06.10.2017 

18. Aprobarea planului de dezvoltare a școlii – 28.10.2017 

19. Stabilirea perioadelor de concediu de odihnă – 31.10.2016 

20. Aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 – 14.12.2017 

21. Stabilirea strategiei de realizare și de gestionare a resurselor financiare extrabugetare pt. anul financiar următor – 

02.12.2017 

22. Aprobarea proiectului Planului de încadrare – 28.01.2016 

23. Organizarea concursului de 0,5 normă contabil șef pe prioadă nedeterminată– 13.12.2017 

24. Validare concurs contabil 0,5 normă, pe perioada nedeterminată – 22.12.2017 

25. Analiza de nevoi CDȘ 

26. Realizarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2018-2019 

27. Analiza de nevoi ȘDȘ 

28. Realizarea ofertei ȘDȘ pentru anul școlar 2018-2019 

29. Aprobare fișa postului personalului didactic și nedidactic 

30. Evaluarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic 15.01.2018 

31. Aprobarea concediilor de odihnă a personalului angajat 

32. Organizarea Evaluării Naționale la clasele II, IV, VI, precum și la clasa a VIII-a 

33. Organizarea și Desfășurarea Evaluării Naționale 2018, a clasei a VIII-a 

34. Organizarea și desfășurarea Admiterii în învățământul liceal, profesional și dual, 2018 

35. Aprecieri pentru completare de normă 
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36. Acorduri detașare  

37. Acorduri plata cu ora pentru anul scolar 2018-2019, 20.08.2018 

38. Acorduri personal didactic pensionat 

39. Aprobări utilizare spațiu excedentar 

40. Aprobări transferuri elevi 15.06.2018, 28.06.2018, 9.07.2018, 18.07.2018, 21.08.2018, 27.08.2018 

 
B. ACTIVITATEA CONSILIULUI PROFESORAL 

 

Activităţi realizate: 

1. Numirea secretarului Consiliului Profesoral – 01.09.2017 

2. Numirea învăţătorilor şi diriginţilor – 08.09.2017 

3. Anunţarea comisiilor metodice şi de lucru, precum şi numirea responsabililor acestora – 08.09.2017 

4. Validarea situaţiei după examenul de corigenţă şi încheiere a situaţiei – 7.09.2017 

5. Alegerea membrilor CA – 1.09.2017 

6. Pregătirea începerii anului şcolar 2017 - 2018 – 8.09.2017 

7. Prezentare ROI modificat în concordanță cu statutul elevului, Ordin 4742/2017 

8. Prezentarea proiectului Planului managerial pentru anul în curs şi a Planului operaţional pe semestrul I pentru dezbatere 

şi aprobare – 16.10.2017 

9. Aprobarea planificării tematicii Consiliului profesoral în semestrul I al anului şcolar 2017-2018 –01.09.2017 

10. Avizarea graficului de monitorizare şi control pe semestrul I – 6.10.2017 

11. Prezentarea principalelor prevederi cuprinse în metodologia de evaluare naţională şi admitere, dar și definitivat – 

26.10.2017 

12. Prezentare a unui raport al comisiei de frecvenţă şi al celei de violenţă – 20.12.2017 

13. Analiza numărului de absenţe din luna precedentă, stabilirea cauzelor absenteismului şi a măsurilor ce se impun luate de 

către diriginte/ învăţător pentru reducerea acestuia – 20.12.2017 

14. Informare cu privire la stabilirea concediului de odihnă – 20.12.2017 

15. Discutarea proiectului planului de școlarizare – 14.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

16. Avizare proiectului Planului de încadrare pentru anul școlar 2016-2017 – 16.01.2018 

17. Discutarea ofertei CCD - 16.01.2017 

18. Prezentarea OMENCS 5739/14.11.2016 pivind aprobarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic 

de predare în învățământul preuniversitar 2017-2018 – 16.01.2017 

19. Prelucrare calendar examene naționale 

20. Discutarea ofertei ȘDȘ pentru anul școlar 2018-2019 

21. Discutarea și avizarea ofertei CDȘ pentru anul școlar 2018-2019, martie 2018 

22. Organizarea înscrierii la clasa pregătitoare 2018-2019, 23.02.2018 

23. Organizarea Zilei porților deschise 2018, 23.02.2018 

24. Organizarea Simulării Evaluării Naționale la clasa a VIII-a, 23.02.2018 

25. Organizarea Evaluării Naționale II, IV, VI 2018, 29.02.2018 

26. Organizarea  Evaluării Naționale la clasa a VIII-a, 4.05.2018 

27. Organizarea proiectului intern ”Mega Picnic”, 4.05.2018 

28. Prelucrea metodologiei gradației de merit, 4.05.2018 

29. Aprecierile cadrelor didactice, în vederea înscrierii la Gradația de merit, 18.05.2018 

30. Validarea situației la învățătură pe fiecare semestru 2.02.2018, 7.06.2028, 14.06.2018 

 

Recomandări: 

 Participarea tuturor cadrelor didactice la Consiliile Profesorale şi la Consiliile de Administraţie 

 Implicarea conştientă şi activă a tuturor membrilor în activitatea consiliului, în găsirea de soluţii eficiente şi constructive, 

în rezolvarea situaţiilor care vizează procesul instructiv educativ, relaţia cu părinţii şi cu comunitatea locală. 

 

C. INSPECŢII EFECTUATE 

 

 În primul semestru al anului  şcolar 2017 – 2018 au avut loc 7 inspecţii, dintre care: 2 inspecții tematică, efectuate 

de doamna inspector Maria Bujan, 4 inspecții corespunzătoare diverselor etape necesare pentru obținerea gradelor didactice 

și o inspecție tematică de specialitate. În urma inspecţiilor s-a constatat promptitudine şi corectitudine în întocmirea 

majorităţii documentelor şcolare şi au fost făcute recomandări privind completarea acestora, calificativele obținute în urma 

inspecțiilor fiind Foarte Bine.  

 În semestrul al II-lea au fost efectuate 7 inspecții, dintre care: 1 inspecție tematică, efectuată de doamna inspector 

Maria Bujan și 6 inspecții corespunzătoare diverselor etape necesare pentru obținerea gradelor didactice. În urma inspecţiilor 

s-a constatat promptitudine şi corectitudine în întocmirea majorităţii documentelor şcolare şi au fost făcute recomandări 

privind completarea acestora, calificativele obținute în urma inspecțiilor fiind Foarte Bine, respectiv finalizate cu nota 10 

(zece).  
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D. ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL 

 

Obiective generale: 

În vederea realizării obiectivelor propuse în planul de dezvoltare instituţional pe termen lung, planul managerial pe ter-

men mediu şi scurt al şcolii precum şi în planurile manageriale ale catedrelor, comisiilor metodice, comisiilor pe probleme s-

au asigurat: 

 responsabilităţi pentru fiecare membru al Consiliului de Administraţie 

 delegare de sarcini/ atribuţii şi responsabilităţi directorului adjunct al şcolii în conformitate cu fişa postului directorului 

adjunct 

 responsabilităţi pe catedre didactice în conformitate cu fişa postului întocmit pentru fiecare cadru didactic 

 monitorizarea şi evaluarea activităţilor desfăşurate de către membrii Consiliului de Administraţie, responsabilităţilor 

comisiilor metodice, comisiile pe probleme şi prezentarea de rapoarte periodice 

 valorificarea concluziilor desprinse în comisiile metodice, consiliu profesoral, consiliu de administraţie şi luarea de 

măsuri ce se impun în vederea proiectării viitoarelor activităţi 

Coordonatele activităţilor de îndrumare şi control 

 comisii metodice – participarea la activităţile comisiilor metodice, controlarea documentelor catedrelor şi comisiilor 

metodice 

 comisii pe probleme – coordonarea activităţilor acestor comisii 

 compartimente auxiliare – bibliotecă, secretariat, administraţie, control periodic al activităţilor acestor compartimente 

 cadrele didactice prin:  

- asistenţe la lecţii  

- controlul documentelor 

 asigurarea permanenţei conducerii unităţii şcolare în perioada vacanţelor şcolare 

 delegarea de sarcini – fiecare responsabil de comisie şi-a întocmit plan de activitate şi şi-a desfăşurat activitatea în 

conformitate cu programul de activităţi 

 

Controale efectuate în anul şcolar 2017 – 2018 

1. Controlul cataloagelor claselor P-VIII efectuat în 8 octombrie 2017,  a urmărit completarea primei file, modul de 

înscriere a elevilor, completarea datelor personale pe ultima filă. În urma acestuia s-a constatat completarea corectă la marea 

majoritate a documentelor, iar cele incomplete au fost remediate în termenul dat  

2. Controlul mapei profesorului s-a realizat pe întreg parcursul semestrului şi a urmărit existenţa documentelor necesare 

desfăşurării activităţii instructiv educative: planificări, unităţi de învăţare, baterii de teste, caietul de evaluare, documente care 

să ateste perfecţionarea. S-a constatat că mapele sunt bine întocmite, şi caietele de evaluare au note suficiente la toate clasele 

verificate. 

3. Controlul departamentului Administraţie din perioada 11-15.09.2017 a urmărit efectuarea curăţeniei sălilor de clasă în 

care urma să se înveţe în acest an şcolar. S-a constatat că s-au curăţat şi igienizat sălile de clasă din locaţie. Controalele 

periodice au urmărit reactualizarea documentelor pentru lapte şi corn, condiţiile de depozitare a laptelui, cornului şi merelor. 

S-a constatat că documentele au fost actualizate şi a fost curăţit şi igienizat spaţiul pentru lapte şi corn, creindu-se, pe cât 

posibil, condiţii optime de depozitare. Pe tot parcursul semestrului I controalele efectuate au demonstrat grijă față de igiena 

școlii și a sălilor de clasă, cornul și laptele corect depozitate și promptitudine față de problemele școlii.   

4. Controlul departamentului Secretariat din perioada 11-15.10.2017 a urmărit înscrierea elevilor transferaţi în registrele 

matricole şi operarea la termen a documentelor şcolare. Controlul efectuat în data de 16.10.2017 a urmărit reactualizarea 

datelor personale ale angajaţilor. S-a constat că toate sarcinile erau îndeplinite.  

5. Controlul notării ritmice s-a efectuat în 29.10.2017 şi 30.11.2017, 17.03.2018, 18.04.2018, 4.05.2018 - învăţământ 

primar şi gimnazial. S-a constatat că aproape toţi elevii au primit note şi calificative suficiente, necesare pentru încheierea 

situaţiei şcolare la clasele 0-VIII. Profesorii care nu aveau suficiente note şi-au remediat situaţia în săptămâna imediat 

următoare. 

6. Controlul de urmărire a frecvenţei elevilor a monitorizat pe durata întregului an școlar participarea elevilor la cursuri. 

Din datele raportate lunar, rezultă că numărul absențelor nemotivate este mult mai mic față de aceeași perioadă a anului 

școlar trecut. 

 

Asistenţe la lecţii 

 În semestrul I al anului şcolar 2017 – 2018 au fost efectuate un număr de 50 de asistenţe la ore. Au fost întocmite 

fişe de asistenţă de către cei doi directori ai unităţii şcolare, acestea cuprinzând observaţii şi recomandări legate de ca litatea 

demersului didactic, de metodele de predare-învăţare-evaluare folosite, de materialele şi mijloacele didactice utilizate. Toate 

aceste activităţi asistate au fost apreciate cu calificativul F.B.  

 

Aspecte pozitive: 
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o s-a asigurat conţinutul ştiinţific al lecţiilor 

o au fost corect utilizate materiale didactice şi mijloacele de învăţare din dotare sau confecţionate de profesori/învăţători 

o au fost folosite metode moderne de învăţare în realizarea obiectivelor propuse 

o au fost realizate activităţi de învăţare dinamice, atractive şi interactive pe grupe/ perechi de elevi 

o au fost îmbinate metodele moderne de evaluare cu cele tradiţionale 

o planificările sunt realizate în conformitate cu programele şcolare, structurate pe unităţi de învăţare 

o majoritatea cadrelor didactice îşi proiectează unităţile de învăţare  

 

Aspecte negative: 

 lecţii neorganizate metodic 

 lipsa criteriilor de evaluare în timpul orei 

 neîncadrarea în timpul propus, managementul timpului – deficitar 

 management deficitar al clasei 

 

Recomandări: 

 Creşterea controalelor în cadrul fiecărui departament, pentru eliminarea lipsurilor şi a inadvertenţelor de tot felul.  

 

E. BURSE ŞCOLARE 

 

La nivelul unităţii şcolare situaţia burselor şcolare a fost următoarea: 

Total burse Semestrul I Semestrul II 

Burse sociale  32 27 

Burse de merit 195 231 

Burse de performanta 21 20 

Burse CES cf legii 272/2004 1 2 

Burse de ajutor social ocazional  - - 

Burse de studiu 2 4 

TOTAL  251 284 

 

IV. RESURSE UMANE 

 

 Pentru desfăşurarea corespunzătoare a procesului instructiv - educativ, orele, catedrele, posturile vacante au fost 

acoperite cu cadre didactice calificate. 

 Astfel, începând cu data de 1 septembrie 2017, în unitatea noastră au fost încadrate 63 de cadre didactice, dintre care 

40 profesori şi 23 profesori pentru învățământul primar/ învăţători; 5,5 posturi didactice auxiliare (1 bibliotecar, 1 secretar 

şef, 1 secretar, 1 informatician, 0.5 administrator financiar şi 1 administrator de patrimoniu). Personalul de servire include: 1 

mecanic, 4 îngrijitoare şi 1 paznic. 

Obiective principale: 

 asigurarea resurselor umane necesare desfăşurării activităţii şcolii 

 creşterea calităţii resurselor umane 

 

Mobilitatea cadrelor didactice: 

 Detaşare în interesul învăţământului din altă unitate:  2 (1 profesor limba română + 1 profesor limba engleză) 

 Concediu fără plată – 1 (învățătoare) 

 

Situaţie statistică – la început de an şcolar 

 

 

Disciplina  

 

Nr. 

total 

 

Titulari 

 

Det. 

 

Supl. 

 

Grad I 

 

Grad 

II 

 

Def. 

 

 

Debut. 

Profesori pt. înv. 

primar/ Învăţători 

23 17 - 6 17 1 3 2 

Limba română 5 3 1 - 5 - - - 

Limba latină 2 1 - 1 2 - - - 

Limba engleză 6 5 1 1 1 2 2 - 

Limba franceză 2 - - 2 1 - - 1 

Matematică  4 3 - 1 3 - - 1 

Fizică 2 2 - - 2 - - - 

Chimie  1 1 - - 1 - - - 
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Biologie  2 1 - 1 - 1 1 - 

Istorie 1 1 - - 1 - - 1 

Geografie  1 1 - - 1 - - - 

Religie  3 3 - - 2 1 - - 

Consilier  1 - - 1 - - - 1 

Ed. Plastică 2 1 - 1 - - 1 1 

Ed. muzicală 1 1 - - 1 - - - 

Ed. tehnol. 1 1 - - 1 - - - 

TIC 1 - - 1 1 - - - 

Ed. Fizică 5 3 - 2 2 1 - 2 

 

Statutul cadrelor didactice 

 Titulari – 44 (69,84 %) 

 Detaşaţi – 2 ( 3,17 %) 

 Suplinitori – 17 ( 26,98 %) 

 

Studii  

 Calificaţi – 61 ( 96,82 %) 

 Necalificaţi – 2 ( 3,17 %)  

 

Structura după grade  

 Gradul I – 41 ( 65,07 %) 

 Gradul II – 6  (9,52 %) 

 Definitivat – 7 ( 11,11 %) 

 Fără grade didactice – 9 ( 14,28 %) 

 

În şcoala noastră și-au desfăşurat activitatea 3 metodişti ai ISMB: 

 D-na Moţ Diana Mihaela – Educaţie muzicală  

 D-na Boboc Domnica – Profesor în învăţământul primar  

 D-na Edu Camelia Nicorina – Profesor în învăţământul primar  

 

În unitatea noastră de învăţământ au fost 8 formatori: 

 Învățători: Boboc Domnica, Edu Camelia Nicorina, Ștefan Irina, Mateescu Loredana  

 Limba română: Florea Carmen Elena, Trăistaru Luciana-Denisa 

 Matematică: Enea Florentina Amalia 

 Educație fizică: Mitrache Iuliana 

 

În unitatea noastră şcolară, 7 cadre didactice beneficiază de gradaţie de merit: 

 Învățători: 3 (Boboc Domnica, Edu Camelia Nicorina, Ștefan Irina) 

 Limba și literatura română: 1 (Trăistaru Luciana Denisa) 

 Matematică: 1 (Enea Florentina Amalia) 

 Educație muzicală: 1 (Moț Mihaela Diana) 

 Educație fizică: 1 (Mitrache Iuliana) 

 

PERFECŢIONAREA LA NIVELUL ŞCOLII 

 

Obiective urmărite: 

 Mediatizarea ofertei CCD, precum şi a altor centre  în fiecare comisie metodică 

 Mediatizarea metodologiei de perfecţionare prin grade didactice şi afişarea graficului de înscriere pentru acestea 

 Evidenţa gradelor didactice 

 Evidenţa cursurilor de perfecţionare şi formare continuă 

 Evidenţa activităţilor de perfecţionare în şcoală la nivel de comisie metodică, consilii profesorale şi de administraţie, 

sector, municipiu 

 Realizarea unui loc pentru expunerea tuturor materialelor despre perfecţionare, la biblioteca şcolii.    

 Organizarea cursurilor de formare continuă în şcoală cu diferiţi formatori. 

 

S-a realizat evidenţa obţinerii gradelor didactice şi participarea la cursuri de formare continuă şi perfecţionare după cum 

urmează:   

Perfecţionarea cadrelor didactice din Şcoala Gimnazială nr. 149: 
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1. Perfecționarea cadrelor didactice prin grade didactice (finalizate sau în curs) 

 Sofronea Lelia - înscrisă grad didactic II (preinspecție susținută în sem I) 

 Pal Cătălina  - preinspectie Gradul didactic II – 28 noiembrie 2017 

 Ilie Adriana- - înscrisă la Gradul didactic II, sesiunea 2019 

 Benea Mihaela – inscrisa la grad didactic I, preinspectie sem. 1 

 Ion Claudia: Inscrisa la Gradul II 

 Cozmin Amăriuței, profesor debutant, înscris la examenul de definitivat 

 Hurjui Cosmina este inscrisa la Gradul didactic I (sesiunea 2020) 

 Musuroi Gina este inscrisa la Gradul didactic I (sesiunea 2020) 

 Olaru Andreea Cornelia efectueaza preinspectia IC1 pentru gradul didactic II (sesiunea 2017-2019)  

 Ghita Alexandra este inscrisa la Gradul didactic II (sesiunea 2018) 

 Hurjui Cosmina Tatiana, inscrisa la Gradul didactic I (sesiunea 2020) 

 Musuroi Gina, inscrisa la gradul didactic I (sesiunea 2020) 

 Olaru Andreea Cornelia, inscrisa la Gradul didactic II (sesiunea 2017-2020) 

 Gyorffy Marinela,  înscrisă la Definitivat, a susținut și promovat examenul. 

 

2. Perfecționări prin cursuri universitare și postuniversitare (finalizate sau în curs) 

 Mihăilă Delia- în curs, Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, (anul III). 

 Stanciu Mihaela - Ionela – în curs, Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Pedagogie a Învățământului 

Primar și Preșcolar (anul III) 

 Cozmin Amăriuței: Master, Istoria Artei, în curs – Universitaea Națională de Arte din București 

Mihăilă Delia – Universitatea București – Facultatea de Psihologie și Științele Educației, licență 2018 

Stanciu Mihaela - Licență, Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Pedagogie a Învățământului Primar și 

Preșcolar (studii finalizate în iunie 2018) 

 

3. Perfecționări prin cursuri acreditate: (finalizate) 

Ștefan Irina, Managementul proiectelor educaționale, CCD, 20 CREDITE, 16.11.2017 - 05.12.2017 

Edu Camelia, Managementul proiectelor educaționale, CCD, 20 CREDITE, 16.11 - 05.12.2017 

Boboc Domnica - cursul de formare continuă „Managementul proiectelor educaționale”, organizat de CCD București, 20 

credite, în perioada 16.11 – 05.12.2017 

Benea Mihaela- Dialog social și leadership în educatie ,15 CREDITE, 27.10- 15.12 2017, organizat de FSLI 

Vasile Ionica – CCD al Municipiului București, Managementul comunicării în organizația școlară, martie-aprilie, 2018, 24 

ore 

Sofrone Florina, Metodica predarii-invatarii-evaluarii eficiente in institutiile de invatamant preuniversitar,Asociatia Ego-

mundi,30 credite, 22.02.2018-2.04.2028. 

Sofrone Florina, Curriculum pentru clasa a V-a, organizat de CCD, septembrie 2017. 

Virban Liviu, Curriculum pentru clasa a V-a, organizat de CCD, septembrie 2017. 

Catrinescu Liliana, Metodica predarii-invatarii-evaluarii eficiente in institutiile de invatamant preuniversitar,Asociatia Ego-

mundi,30 credite, 22.02.2018-2.04.2028. 

Motohon Dorin, Curriculum pentru clasa a V-a, organizat de CCD, septembrie 2017. 

Dobre Mihaela, Curriculum pentru clasa a V-a, organizat de CCD, septembrie 2017 

 

4. Perfecționări prin cursuri neacreditate (finalizate) 

Ungureanu Maricica, Mihăilă Delia, Pal Cătălina, Ilie Adriana 

- Curs de formare, curs de formare pentru clasa pregătitoare, Colegiul Mihai Viteazu și Școala Gimnazială Nr. 195, 7-

8 septembrie 2017 

Florea Carmen Elena  

- Curs de implementare eficientă a curriculumului gimnazial, clasa a V-a, CCD,  octombrie 2017 

Vasile Ionica:  

- Implementarea eficientă a curriculumului gimnazial – 16 ore, 29.11-10.12.2017, CCD 

- Comunicare eficientă – 16 ore, 3.11-5. 11. 2017, CCD 

Găvănescu Alina Irinel: 

- Implementarea eficienta a curriculumului gimnazial, Matematica, CCD, 16 ore, septembrie 2017  

- Curs ,,Consiliere si dezvoltare personala’’, CCD, septembrie 2017 

Moț Mihaela Diana: 

- 22 - 23.09.2017 – Seminar – Dalcroze de ritmica, solfegiu si improvizatie muzicala 
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- 10 -12.10.2017 – Seminar – Kodaly institute moves to Bucharest la UNMB 

- 29.11-10.12.2017 Curs Implementarea eficienta a curriculumului gimnazial 16 ore - CCD 

- 8-10.02.2018 – Cluj Napoca – Program de formare – ,,Teacher's Training & Master Classes”  organizat de Asociatia 

Music Camp International 

Hurjui Cosmina  

- Curs de implementare eficienta a curriculumului gimnazial, CCD, 16 ore, 29.11-10.12.2017 

Petrescu Iolanda  

- Curs de implementare eficienta a curriculumului gimnazial, CCD, 16 ore, 29.11-10.12.2017 

Musuroi Gina  

- Curs dirigentie, Liceul Tehnologic Anghel Saligny, 16 ore, 5-6.09.2017 

Olaru Andreea Cornelia  

- Teaching Grammar Creatively through Songs and Movies, Shakespeare School, fara credite, 2 ore, 7 Decembrie. 

Olaru Andreea Cornelia  

- Curs programare neuro-lingvistica, NLP Practitioner, fara credite, 112 ore, aprilie 2017- noiembrie 2017 

Vîrban Liviu 

- Curs Implementarea eficienta a curricumului in gimnaziu -pentru noua programa de clsV- Geografie, sept.2017 

Sofrone Florina 

- Curs Implementarea eficienta a curricumului in gimnaziu -pentru noua programa de clsV- Religie şi Dirigentie-

sept.2017 

Ilie Adriana și Pal Cătălina- Participare la curs de formare „Ora de educație rutieră”- Asociația Edit, Liceul teoretic Dante 

Alighieri București, 17-18 martie 2018 

Edu Camelia, curs ”Educație rutieră”, 20 de ore, 17-18.03.2018 

Ștefan Irina, curs ”Educație rutieră”, 20 de ore, 17-18.03.2018 

Măndăşescu Radu, Le jeu en classe de langue, Institutul francez 

Măndăşescu Radu, Integrer la grammaire en classe de FLE, Institutul francez Stanciu Mihaela - a participat la cursurile 

pentru  „Ora de educație rutieră” 

Mitrache Iuliana, Adolescentii inteleg si acceseaza institutiile statului, Centru Parteneriat pentru Egalitate, număr de ore:  15, 

perioada: 20.06.2018 

Sofrone Florina,Managementul activitatilor extracurriculare si nonformale, curs organizat de PROEDUS,fara credite, 

10.03.2018-25.03.2018. 

Dobre Mihaela, program de pregătire, Curaj Civic, organizat de CCD, Bucureşti 

 

5. Perfecţionări ale cadrelor didactice din Şcoala Gimnazială nr. 149 la nivelul şcolii: 

 Activităţi specifice fiecărei comisii metodice 

Lectii demonstrative: 

1. Moț Mihaela Diana: 

 25.01.2018 – cantat cu elevi clasa VIII A in cadrul Lectiei metodice limba romana sustinuta de prof.  Carmen Florea 

 Musuroi Gina, clasa a V-a C, „Ce tie nu-ti place, altuia nu-i face”, dirigentie, 16.12.2017, Carmen Florea, Iacob 

Rodica 

 Motohon Dorin, clasa a VII-a A,”Marea Unire”, istorie, 29 noiembrie, 2017 (Musuroi Gina, Sofrone Florina, Hurjui 

Cosmina, Mot Mihaela, Vasile Ionica) 

 Motohon Dorin, clasa a VII-a A, ”Mos Ion Roata si Unirea”, 23 ianuarie, 2018 (Vasile Ionica) 

 Iacob Rodica,  susţinerea unei lecţii de comunicare la clasele a IV-a A şi a a IV-a B, ianuarie 2018 

 Susținerea a 10 lecții demonstrative, în calitate de mentor, pentru masteranzi DDF, Universitatea București, prin 

contract de colaborare – noiembrie-decembrie 2017 

 Trăistaru Luciana-Denisa – susținerea a 8 lecții demonstrative, în calitate de mentor, pentru studentele de anul III, de 

la Litere, Universitatea București, prin contract de colaborare – noiembrie-decembrie 2017 

 Mușuroi Gina, Iacob Rodica, Florea Carmen  Elena, Chiriacov Elena – asistență la o lecție demonstrativă susținută 

în cadrul Comisiei diriginților, de către dirigintele cls. a V-a C 

 21 noiembrie 2017  - lectii demonstrative de biologie sustinute la clasele a VI-B si a VII-a B, de prof.  Mara Dinu 

(ICHB) si Cotirlan Anca (C.N.”Sf. Sava”), in colaborare cu membrii Asociatiei Wildness Research and Conservati-

on in cadrul proiectului “Liliecii din Mediul Urban”. Tema lectiilor a fost “Liliecii din Bucuresti”. Coordonator 

prof. Chiriacov Elena 
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 21 noiembrie 2017  - lectii demonstrative de biologie sustinute la clasele a VI-B si a VII-a B, de prof.  Mara Dinu 

(ICHB) si Cotirlan Anca (C.N.”Sf. Sava”), in colaborare cu membrii Asociatiei Wildness Research and Conserva-

tion in cadrul proiectului “Liliecii din Mediul Urban”. Tema lectiilor a fost “Liliecii din Bucuresti”. Coordonator 

prof. Chiriacov Elena 

 

Referate : (susținute) 

1. Ilie Adriana – Abordarea integrata a conținuturilor la disciplina Matematica și explorarea mediului.  

2. Tănăsie Daniela a susținut referatul numit Public Speaking 

3. Sîrbu Mirela „Metode  activ-participative de predare – învățare. Predarea – învățarea reciprocă”, 26.01.2018. Au 

asistat la prezentare: Boboc Domnica, Guțu Geanina, Loloiu Florentina, Rădulescu Steliana.  

4. Referat: Metode moderne vs metode traditionale in predarea fizicii sustinut de prof. fizica Nicolae Codruta,    

noiembrie 2017, au participat membrii comisiei (Guran Tinca, Chiriacov Elena, Ion Elena, Dumitru Tudora, Cocu 

Emil) 

5. Referat: Metode moderne vs metode traditionale in predarea fizicii sustinut de prof. fizica Nicolae Codruta,    

noiembrie 2017, au participat membrii comisiei (Guran Tinca, Chiriacov Elena, Ion Elena, Dumitru Tudora, Cocu 

Emil) 

6. Boboc Domnica, referatul cu tema ”Depistarea problemelor copiilor care duc la violență, prin metode şi tehnici ex-

periențele”, martie 2018 (Guțu Geanina, Sîrbu Mirela, Rădulescu Steliana și Loloiu Florentina) 

 

Colaborări la nivelul comisiilor (interasistențe, mese rotunde, participare la susținerea lucrării de grad I, dezbateri): 

1. Edu Camelia – oferirea de asistente la ore dnei Stanciu Mihaela, 17 octombrie 2017 (Muzică și mișcare), 17 ianuarie 

2018 (comunicare în limba română) 

2. Triţescu Mihaela clasa II A și Stanciu Mihaela clasa II E – interasistență, decembrie 2017 

3. Vasile Ionica: Asistențe la ore, participare la 2 inspectii pentru grade didactice, participare la inspecția specială la 

învățământul primar 

4. Mot Mihaela Diana a sustinut o activitate la clasa a VI-a D – Interactiune muzica-desen la care a asistat Cozmin 

Amariutei 

5. Hurjui Cosmina, Musuroi Gina, participare lectie deschisa sustinuta de prof. Motohon Dorin, Importanta zilei de 1 

Decembrie, 29.11.2017 

6. Masa rotunda: A deveni profesor constructivist – dezbatere,    ianuarie, au participat toti membrii comisiei (Guran 

Tinca, Chiriacov Elena, Ion Elena, Dumitru Tudora, Cocu Emil) 

7. Masa rotunda: A deveni profesor constructivist – dezbatere,    ianuarie, au participat toti membrii comisiei (Guran 

Tinca, Chiriacov Elena, Ion Elena, Dumitru Tudora, Cocu Emil) 

8. Membrii comisiei (Nicolae Codruta, Guran Tinca, Chiriacov Elena, Ion Elena, Dumitru Tudora, Neagu Milica, Co-

cu Emil), Masa rotunda cu tema “Masuri de prevenire a catastrofelor – dezbatere”,  22 aprilie 2018 

9. Trițescu Mihaela – consiliere și îndrumare a cadrelor didactice debutante din ciclul primar, la nivelul Școlii Gimna-

ziale Nr. 149 

10. Edu Camelia – consiliere și îndrumarea doamnei Stanciu Mihaela 

11. Păvăloaie Nicoleta – consiliere și îndrumarea doamnei Stanciu Mihaela 

12. Ungureanu Maricica-clasa P- B și Mihăilă Delia – clasa P- D- interasistență martie, aprilie, mai 2018 

13. Ilie Adriana- clasa P-C și Pal Cătălina- clasa P-A- interasistență martie, aprilie, mai 2018 

14. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E asistente la ore: martie: Asistenta la MEM la o ora a d-nei Păvăloaie Nicoleta, apri-

lie: Asistenta la CLR la o ora a d-nei Nedelea Mihaela. 

15. Vasile Ionica – 20 asistente, în calitate de director adjunct  

16. Vasile Ionica – participare/dezbateri – desfășurarea a 5 inspecții curente pentru gradele didactice definitiv (3) și grad 

I (2)     

 

Alte activități de perfecționare la nivelul școlii (teme de perfecționare din Consilii profesorale etc) 

Inspectie de specialitate (învățători), 16-27 octombrie 2017 

1. Pal Cătălina, clasa P A, Ungureanu Maricica, clasa P B, Ilie Adriana, clasa P C, Mihăilă Delia, clasa P D 

2. Boboc Domnica, clasa I A, Guțu Geanina, clasa I B, Sîrbu Mirela, clasa I C, Rădulescu Stelieana, clasa I D, Loloiu 

Florentina, clasa I E, Triţescu Mihaela, clasa II A , Sofronea Lelia, clasa II B, Edu Camelia, clasa II C, Benea 

Daniela, clasa II D, Stanciu Mihaela, clasa II E, Pletea Mihaela, clasa III A, Mateescu Loredana, clasa III B, Nicu-

lescu Rodica, clasa III C, Nedelea Mihaela, clasa III D, Păvăloaie Nicoleta, clasa III E, Napa Sinica, clasa IV A, 

 Ștefan Irina, clasa IV B, Gavrilă Veta, clasa IV C, Popa Aura, clasa IV D 

3. Mihăilă Delia - Ungureanu Maricica - interasistențe 

4. Păvăloaie Nicoleta a diseminat activitatea de la Cercul pedagogic în cadrul comisiei claselor a III –a 
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5. Triţescu Mihaela clasa II A activitate de perfecționare susținută la nivelul Comisiei metodice a învățătorilor - atelie-

rul de lucru: Google Drive – dosarul nostru online, 13 octombrie 2017 

6. Atelierul de lucru: Google Drive – dosarul nostru online 

7. Pal Cătălina, clasa P A, Ungureanu Maricica, clasa P B, Ilie Adriana, clasa P C, Mihăilă Delia, clasa P D 

8. Boboc Domnica, clasa I A, Guțu Geanina, clasa I B, Sîrbu Mirela, clasa I C, Rădulescu Stelieana, clasa I D, Loloiu 

Florentina, clasa I E, Triţescu Mihaela, clasa II A , Sofronea Lelia, clasa II B, Edu Camelia, clasa II C, Benea 

Daniela, clasa II D, Stanciu Mihaela, clasa II E, Pletea Mihaela, clasa III A, Mateescu Loredana, clasa III B, Ni-

culescu Rodica, clasa III C, Nedelea Mihaela, clasa III D, Păvăloaie Nicoleta, clasa III E, Napa Sinica, clasa IV A, 

 Ștefan Irina, clasa IV B, Gavrilă Veta, clasa IV C, Popa Aura, clasa IV D 

9. Ion Claudia: Tabara de pictura „In camp electric” la Conacul Oteteliseanu, Rm. Valcea 

10. Hurjui Cosmina, IC1 Gradul 1, inspectie, Scoala 149, 19.10.2017 

11. Hurjui Cosmina, colocviu Gradul 1, Universitatea „Dunarea de Jos” Galati, 08.02.2018 

12. Musuroi Gina, colocviu Gradul 1, Universitatea Craiova, 05.02.2018 

13. Boboc Domnica, participare la diseminare a Proiectului Civitas ”Repere”, proiect derulat de FSL în parteneriat cu 

Primăria Municipiului  București pein PROEDUS, 05.06.2018 

14. Edu Camelia, participare la diseminare a Proiectului Civitas ”Repere”, proiect derulat de FSL în parteneriat cu 

Primăria Municipiului  București prin PROEDUS, 05.06.2018 

15. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E a susținut o inspecție pentru examenul de titularizare la Școala Gimnaziala nr. 117 

(mai 2018). 

16. Hurjui Cosmina Tatiana, Colocviu de inscriere la Gradul I, Universitatea „Dunarea de Jos”, Galati, 08.02.2018 

17. Musuroi Gina, Colocviu Grad I, Universitatea din Craiova, 05.02.2018 

18. Mitrache Iuliana Tabara de lucru: Scoala romaneasca dezbate, 09 -13.07.2018 

 

6. Cercuri pedagogice (participare/ susținere), seminare, sesiuni de instruire, simpozioane, ateliere de lucru, 

consfătuiri, congrese (activități desfășurate în afara școlii) 

1. Mihăilă Delia- consfătuirile cadrelor didactice-Școala Gimnazială Nr. 195, septembrie 2017 

2. Mihăilă Delia- participare cerc pedagogic: Abordarea integrată a conținuturilor la disciplina Matematică și 

explorarea mediului- exemple de scenarii didactice, Școala Gimnazială Nr. 80, 23.01.2018 

3. Ilie Adriana- consfătuirile cadrelor didactice-Școala Gimnazială Nr. 195, septembrie 2017 

4. Ilie Adriana- participare cerc pedagogic: Abordarea integrată a conținuturilor la disciplina Matematică și 

explorarea mediului- exemple de scenarii didactice, Școala Gimnazială Nr. 80, 23.01.2018 

5. Boboc Domnica a organizat Cercul pedagogic al învățătorilor clasele P - II, organizat de IS3, în data de 

23.01.2018, desfășurat la Școala Gimnazială Nr. 195 

6. Boboc Domnica a avut o sesiune de prezentare cu titlul „Cum îmi construiesc relațiile cu elevii mei” la 

Conferința SuperTeach, organizata de Romanian Business Leaders în colaborare cu Grupul EDUCATIVA, în 

data de 25.11.2017 

7. Boboc Domnica a susținut workshopul cu titlul „Proiectarea integrată” la Conferința SuperTeach, organizata de 

Romanian Business Leaders în colaborare cu Grupul EDUCATIVA, în data de 25.11.2017 

8. Boboc Domnica a participat la Webinarul „Totul despre ABC-ul Îngrijirii Animalelor de Companie”, organizat 

de ARPAC în cadrul programului național ABC-ul Îngrijirii Animalelor de Companie, în data de 24.11.2017 

9. Triţescu Mihaela participare la consfătuirile cadrelor didactice din învățământul primar de la Școala Gimnaziala 

nr. 195, septembrie 2017 

10. Edu Camelia, Simpozionul Național Educrates, Proiectare didactică și management european în spațiul 

românesc, 16.12.2017 

11. Edu Camelia, Simpozionul Educație - creativitate, implicare, profesionalism, Școala Gimnazială Nr.81, 

08.12.2017 

12. Edu Camelia, Cerc pedagogic – organizare, participare, susținere, Abordarea integrata a conținuturilor la 

disciplina Matematica și explorarea mediului-scenarii didactice, 23.01.2018 

13. Edu Camelia, Simpozionul „Sus, române, ridică-ți fruntea, căci azi ești liber în țara ta!”, dec. 2017 

14. Păvăloaie Nicoleta a participat la Cercul Pedagogic, semestrul I, cu tema” Matematica și explorarea mediului, 

modele de scenarii didactice” 

15. Mateescu Cristina Loredana a participat la sesiunea de informare „ Ora de educație rutieră” 

16. Ștefan Irina, Simpozionul Național Edu, Proiectare didactică și management european în spațiul românesc, 

16.12.2017 

17. Ștefan Irina, Simpozionul Educație- creativitate, implicare, profesionalism, Școala Gimn. Nr.81, 08.12.2017 
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18. Stanciu Mihaela - Ionela - participare la Webinarul “Totul despre ABC-ul Ingrijirii Animalelor de Companie” 

din data de 24 noiembrie 2017 

19. Popa Aura- participare cerc pedagogic: Abordarea integrată a conținuturilor la disciplina Matematică și 

explorarea mediului- exemple de scenarii didactice, Școala Gimnazială Nr. 80, 23.01.2018 

20. Florea Carmen Elena, Conferință internațională LDMD, Alexandru George – traduceri, Tg. Mureș, octombrie 

2017 – susținere 

21. Florea Carmen Elena – sesiune de instruire a profesorilor de limba română din sectorul 3, Liceul Matei Basarab, 

octombrie 2017 - participare 

22. Florea Carmen Elena, cerc pedagogic pe sector, activitate omagială Moștenirea lui Eminescu, Școala 

Gimnazială nr. 149, ianuarie 2018 – susținere 

23. Trăistaru Luciana-Denisa, sesiune de instruire a profesorilor de limba română (consfătuiri) din Municipiul 

București, Colegiul Național ”Sf.Sava”, octombrie 2017 - participare 

24. Vasile Ionica: Consfătuirea de la începutul anului școlar, a profesorilor de matematică, Colegiul Mihai Viteazu, 

18.09.2018 

25. Moț Mihaela Diana: - 26.01.2018 – participare la sedinta metodica - capitala si jud Ilfov  - Liceul Teoretic,, Al. 

Vlahuta” 

26. Ion Claudia : Participare la activitatea metodica de la Scoala Gimnaziala nr. 20 

27. Hurjui Cosmina, consfatuiri limba engleza, Colegiul National „Gheorghe Sincai”, 15.09.2017 

28. Petrescu Iolanda, consfatuiri limba engleza, Colegiul National „Gheorghe Sincai”, 15.09.2017 

29. Sofrone Florina-participare Cerc pedagogic-Lic. Decebal, 31 ianuarie, 2018. 

30. Ungureanu Maricica- P-B- participare la Cercul Pedagogic al bibliotecarilor din sectorul 3 ”Mama- icoană a 

sufletului românesc”- 6 martie 2018 

31. Ilie Adriana-P-C- participare la workshop-ul  „Comportamente deficitare sau dezadaptative ale copilului 

integrat”, desfășurat la Grădinița Nr. 160, București – 15 februarie 2018 

32. Ilie Adriana-P-C Participare la Conferința Națională „O altfel de educație pentru o altfel de generație”, Ediția a 

III-a, Școala Gimnazială Aletheea, București – 19 mai 2018 

33. Trițescu Mihaela a pregătit și susținut materialul O altfel de educație în cadrul Cercului Pedagogic la nivel de 

sector pe semestrul al II-lea, aprilie 2018 

34. Ștefan Irina, Modulul 3 ”School Theatre Mentors Workshop” în cadrul proiectului ”Young Theatre”, Opera 

Comică pentru Copii, 5-6.05.2018 

35. Boboc Domnica, Workshop-ul ”Comportamente deficitare sau dezadaptive ale copilului integrat”, CCD, 

15.02.2018 

36. Boboc Domnica, Modulul 3 ”School Theatre Mentors Workshop” în cadrul proiectului ”Young Theatre”, Opera 

Comică pentru Copii, 5-6.05.2018 

37. Boboc Domnica, organizator și coordonator al cercului pedagogic ”Educația nonformală – o altfel de educație”, 

sector 3, 25.04.2018 

38. Edu Camelia, Workshop-ul ”Comportamente deficitare sau dezadaptive ale copilului integrat”, CCD, 

15.02.2018 

39. Edu Camelia, Modulul 3 ”School Theatre Mentors Workshop” în cadrul proiectului ”Young Theatre”, Opera 

Comică pentru Copii, 5-6.05.2018 

40. Edu Camelia, organizator și coordonator al cercului pedagogic ”Educația nonformală – o altfel de educație”, 

sector 3, 25.04.2018 

41. Trițescu Mihaela a pregătit și susținut materialul O altfel de educație în cadrul Cercului Pedagogic la nivel de 

sector pe semestrul al II-lea, aprilie 2018 

42. Stanciu Mihaela - participare cerc pedagogic: ”Educația Non-formală - o altfel de educație”, Școala Gimnazială 

Nr. 80, 25.04.2018, 

43. Stanciu Mihaela - participare la conferința “Acces și participare la educație”, 

44. Stanciu Mihaela - a participat cu materialul “O altfel de educație” în cadrul Cercului Pedagogic la nivel de 

sector pe semestrul al II-lea, aprilie 2018, 

45. Niculescu Rodica –a participat la cercul pedagogic de la Școala 80 Sector 3 care a avut ca temă de dezbatere ,, 

Rolul activităților integrate în dezvoltarea armonioasă a școlarului” 

46. Hurjui Cosmina Tatiana, participare la simpozionul regional „Educatia – creativitate, implicare, 

profesionalism”, Scoala Gimnaziala nr. 81, 22.02.2018 

47. Mitrache Iuliana/ cadrului didactice, Simpozion national Cultura fizica, Cheile Gradistei, 18-20.05.2018 

48. Florea Carmen Elena, Iacob Rodica,  Trăistaru Luciana-Denisa, sesiuni de instruire a profesorilor de limba 

română (consfătuiri) din Municipiul București, sector 3 – participare 
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49. Iacob Rodica,  implicare în susţinerea unei activităţi dedicate mamei, la nivel de sector, de către dna bibliotecar 

G. Simion, prin pregătirea catorva jocuri de rol cu elevii clasei a VI-a B, martie 2018 

50. Vasile Ionica – Workshop, ”Comunicare eficientă”, CCD al Municipiului București & SLI Sector 3, 3-5 

noiembrie 2017, 16 ore, Predeal 

51. Vasile Ionica – participare la Cercul Pedagogic al bibliotecarilor școlari: ”Mama, icoană a sufletului românesc”, 

6.03.2018, Școala Gimnazială nr. 149, coordonator – bibliotecar – Simion Georgica 

52. Vasile Ionica – Actiuni promoționale directe desfășurate de biroul informare recrurare – Algoritmul de accedere 

în sistemul militar, MAN – Centrul Militar al sector 3 

53. Sofrone Florina, în cadrul Comisiei metodice nr. 3, am organizat workshop-ul „Inaltarea Domnului-moment de 

bucurie duhovniceasca”. 

54. Dobre Mihaela, participare cerc pedagogic, „Educaţia civică în spiritul valorilor europene”.  

  

7. Publicatii:  

1. Ilie Adriana- Thea Ionescu & Adriana Ilie (2016): Language learning în preschool children: an embodied learn-

ing account, Early Child Development and Care, DOI: 10.1080/03004430.2016.1189419 

2. Boboc Domnica a participat cu lucrarea „Proiect de lectie MEM” la Simpozionul Național „Proiectarea di-

dactică și managementul European în spațiul românesc”, ediția a IV-a, organizat de Editura Edu și Asociația 

Educrates, ISBN nr. 978-606-8531-01-4, în data de 16.12.2017 

3. Boboc Domnica a participat cu lucrare la Simpozionul „Sus, române, ridică-ți fruntea, căci azi ești liber în țara 

ta!”, C.A.E.R. 1136, pag 53, în data de 29.11.2017 

4. Boboc Domnica a participat cu lucrarea „Sunt roman! Ce bine-mi pare!” la Simpozionul „Educație – creativi-

tate, implicare, profesionalism”, ediția a III-a, organizat de Școala Gimnazială Nr. 81, în data de 08.12.2017 

5. Florea Carmen Elena, Alexandru George – traduceri, în volumul conferinței LDMD – octombrie 2017 

6. Trăistaru Luciana-Denisa, Articol în cadrul monografiei realizate de Editura EDU – noiembrie 2017 -ianuarie 

2018 

7. Ion Claudia :  

 Expozitie de grup „In camp electric” la Galeria Danaart Metropolis, Bucuresti 

 Expozitie „Fresh”  la Galeria Elite Art, Bucuresti 

 Expozitie „Man&woman” la Gallery, Bucuresti 

8. Nicolae Codruta, Articolul “Promovarea imaginii scolii” publicat in ziarul “Esential in educatie”, nr. 4/aprilie, 

2018, pag. 479-480, ISSN 2458-0511, ISSN-L 2067-2675 

9. Boboc Domnica, Auxiliar didactic pentru toate ariile curriculare ”Abordări inovative în educație”- Buzău 2018, 

lucrarea ”Ce este aerul?”, ISBN 978-973-0-26825-6 

10. Boboc Domnica, Platforma ISMB RED, materialul ”Proiect de lecție” 

11. Mitrache Iuliana, Cutura fizica, publicatie 

12. Enea Florentina Amalia, Matematică – Manual pentru clasa a VI-a (autori: Niculae Ghiciu, Florentina Enea, 

Emilia Iancu, Maria Popescu, Vicenţiu Rusu), în curs de editate, Editura Didactică și Pedagogică,  

https://www.manuale.edu.ro/ , în curs de apariție (manual care în urma evaluării calității științifice și didactice a 

proiectelor de manuale școlare pentru anul 2018-2019 depuse în perioada 06- 19.03.2018, a ocupat locul al II-

lea) 

PARTICIPAREA LA EXAMENE NAȚIONALE/ OLIMPIADE 

 

 

OLIMPIADE  

1. Trăistaru Luciana-Denisa 

 Organizator și evaluator în cadrul olimpiadei de limba şi literatura română, faza pe şcoală,  ianuarie 2018 

2. Vasile Ionica:  

 Coordonator, Olimpiada de matematică, etapa pe școală, 21 decembrie 2017 

 Întocmit subiect de olimpiada pentru clasa a VII-a, etapa pe școală 

 Corector la clasele a VII-a și a V-a. 

3. Enea Florentina Amalia:  

 Evaluator, Olimpiada de matematică, etapa pe școală, 21 decembrie 2017  

https://www.manuale.edu.ro/
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4. Gavanescu Alina Irinel: 

 Evaluator/ organizator, Olimpiada de matematica, faza pe scoala, 22 ianuarie 2018 

5. Iacob Rodica 

 Evaluator în cadrul olimpiadei de limba şi literatura română, faza pe şcoală,  ianuarie 2018 

6. Florea Carmen Elena  

 Asistent și evaluator, OLLR, faza pe școală, ianuarie 2018 

7. Guran Tinca 

 evaluator, Olimpiada de Chimie faza pe sector clasa a VIII-a., 28.01.2018 

8. Chiriacov Elena  

 organizator si evaluator , Olimpiada de biologie, etapa pe scoala, 20.12.2017 

9. Guran Tinca, evaluator, Olimpiada de Chimie faza pe sector clasa a VIII-a., 28.01.2018 

10. Chiriacov Elena, organizator si evaluator , Olimpiada de biologie, etapa pe scoala, 20.12.2017 

11. Ion Elena, organizator si evaluator , Olimpiada de biologie, etapa pe scoala, 20.12.2017 

12. Nicolae Codruta, organizator , Olimpiada de biologie, etapa pe scoala, 20.12.2017 

13. Ion Elena, evaluator, Olimpiada de biologie, etapa pe sector, 27 ian. 2018 

14. Boboc Domnica, asistent, olimpiada de limba engleză la clasele a VII-a și a VIII-a, faza pe sector, 29.03.2018 

15. Guțu Geanina, asistent, Olimpiada de matematica, Școala Gimnazială nr. 195, 15.02.2018 

Edu Camelia, asistent, olimpiada de limba engleză la clasele a VII-a și a VIII-a, faza pe sector, 29.03.2018 

16. Păvăloaie Nicoleta, asistent Olimpiada de matematică, etapa pe sector,  

17. Nedelea Mihaela,  asistent Olimpiada de matematica, Școala Gimnazială nr. 195, 15.02.2018,  

18. Niculescu Rodica asistent la olimpiada de fizică,  etapa județeană la Colegiul National „ Mihai Viteazul”- 24.02.2018 , 

dar şi la olimpiada de lb română, etapa pe municipiu la Școala Nr. 195, sector 3, 20.03.2018. 

19. Hurjui Cosmina, evaluator/organizator, Olimpiada de limba engleza, faza pe scoala, 17 martie 2018 

20. Hurjui Cosmina, evaluator, Olimpiada de limba engleza, faza pe sector, 21 aprilie 2018 

21. Musuroi Gina, evaluator, Olimpiada de limba engleza, faza pe sector, 21 aprilie 2018 

22. Adam Maria, asistent, Olimpiada de Limba si Literatura Romana, faza pe sector, 17 februarie 2018. 

23. Adam Maria, asistent, Olimpiada de Fizica, etapa judeteana, 24 februarie 2018. 

24. Mitrache Iuliana , organizator Olimpiada naţională a sportului şcolar – Sport aerobic, etapa pe sector, data: 20.04.2018 

25. Mitrache Iuliana , organizator Olimpiada naţională a sportului şcolar – Sport aerobic, etapa pe Municipiu, data: 

04.05.2018 

26. Mitrache Iuliana , organizator Olimpiada naţională a sportului şcolar – Cine stie olimpism castiga, etapa pe sector, data: 

18.04.2018 

27. Iacob Rodica, evaluator în cadrul olimpiadei de limba şi literatura română, faza pe sector, februarie 2018, şi faza pe 

municipiu, martie 2018 

28. Trăistaru Luciana-Denisa, evaluator în cadrul olimpiadei de lingvistică, faza pe municipiu 

29. Florea Carmen, evaluator în cadrul olimpiadei de limba şi literatura română, faza pe sector, februarie 2018 

30. Vasile Ionica – evaluator, Olimpiada de Matematică, etapa pe sector, 25.02.2018, Școala Gimnazială nr. 195 

31. Enea Florentina Amalia, evaluator, Olimpiada de matematică, faza pe sector – contestații, 06.03.2018 

32. Găvănescu Alina Irinel, evaluator, Olimpiada de matematica, faza pe sector, 25 februarie 2018 

33. Catrinescu Liliana, evaluator, Olimpiada de Religie, faza pe sector, municipiu. 

 

Evaluarea Națională la sfârșitul clasei a VIII-a: 

Preşedinte: Iacob Rodica 

Membri: Trițescu Mihaela  

Membri: Virban Liviu 

Asistenți: Boboc Domnica, Guțu Geanina, Nedelea Mihaela şi Păvăloaie Nicoleta, Edu Camelia, Ungureanu Maricica, Ilie 

Adriana 

Asistenți: Hurjui Cosmina Tatiana, Adam Maria 

Asistenți:Mitrache Iuliana, Dummbrava Petronela Gyorffy Marinela, Barcan Aneta 

Asistenți: Sofrone Florina, Catrinescu Liliana, Motohon Dorin si Dobre Mihaela 

Guran Tinca, Chiriacov Elena asistenți Evaluarea Națională la sfârșitul clasei a VIII-a  

Evaluatori: Găvănescu Alina Irinel 
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 Simularea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a 

Preşedinte : Trăistaru Luciana 

Membri: Iacob Rodica 

Evaluatori: Iacob Rodica, Florea Carmen, Cliseru Cristina, Plohotniuc Daniela, Trăistaru Luciana 

Asistenți: Păvăloaie Nicoleta, Mateescu Loredana, Nedelea Mihaela 

Asistenți: Hurjui Cosmina Tatiana, Musuroi Gina, Olaru Andreea-Cornelia, Adam Maria 

Asistenți: :Mitrache Iuliana, Dummbrava Petronela Gyorffy Marinela, Barcan Aneta 

Membri: Nicolae Codruta, Asistenți: Guran Tinca, Chiriacov Elena 

Asistenți: Sofrone Florina, Catrinescu Liliana, Motohon Dorin si Dobre Mihaela, Virban Liviu 

Evaluatori: Evaluatori: Vasile Ionica, Enea Florentina Amalia, Găvănescu Alina Irinel   

Evaluarea Națională la sfârșitul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a 

Membri: Sîrbu Mirela, Păvăloaie Nicoleta 

Membri: Vasile Ionica 

Persoană de contact:  

Evaluatori: Vasile Ionica – clasa a VI-a, Enea Florentina Amalia, Găvănescu Alina Irinel 

Asistenți: Sofrone Florina, Catrinescu Liliana, Motohon Dorin si Dobre Mihaela 

Administratori de test: Trițescu Mihaela, clasa a II-a A, Sofronea Lelia, clasa a II-a B, Edu Camelia, clasa a II-a C, Benea 

Mihaela Daniela, clasa a II-a D, Stanciu Mihaela, clasa a II-a E, Boboc Domnica – clasa a IV-a B, Guțu Geanina – clasa a 

IV-a, Sîrbu Mirela a participat ca administrator de test la Evaluarea Naţională, clasa a IV-a 

Asistenți: Mateescu Loredana, Nedelea Mihaela, Niculescu Rodica, Păvăloaie Nicoleta, Edu Camelia– clasa a IV-a B, Stan-

ciu Mihaela EN Clasa a IV-a, 

Evaluatori: Trițescu Mihaela, clasa a II-a A, Sofronea Lelia, clasa a II-a B, Edu Camelia, clasa a II-a C, Benea Mihaela Dani-

ela, clasa a II-a D, Stanciu Mihaela, clasa a II-a E, Napa Sinica clasa a IV-a A, Ștefan Irina clasa a IV-a B,  Popa Aura clasa a 

IV-a D, Gavrilă Veta clasa a IV-a C 

Administratori de test: Guran Tinca, Chiriacov Elena; Asistenți: Guran Tinca; Evaluatori: Nicolae Codruta (VIA,D), Neagu 

Milica (VIB, C), Chiriacov Elena (VIA, B, C), Ion Elena (VI D) 

Administratori de test: Musuroi Gina, Măndăşescu Radu 

Asistenți: Musuroi Gina 

Evaluatori: Hurjui Cosmina Tatiana, Musuroi Gina, Olaru Andreea-Cornelia, Adam Maria 

Administratori de test: Mitrache Iuliana, Barcan Aneta 

Asistenți: :Mitrache Iuliana, Dummbrava Petronela Gyorffy Marinela, Barcan Aneta 

Președinte: Trăistaru Luciana 

Membri: Iacob Rodica 

Evaluatori: Iacob Rodica, Florea Carmen, Cliseru Cristina, Plohotniuc Daniela 

Examenul de aptitudini la limba engleza pentru absolvenții claselor a IV-a (în vederea admiterii la clasele cu 

predarea intensivă a limbii engleze) 

Asistenți: Boboc Domnica, Guțu Geanina, Sîrbu Mirela, Nedelea Mihaela, Niculescu Rodica, Edu Camelia, Ilie Adriana 

Asistenți: Guran Tinca, Chiriacov Elena 

Evaluatori:  

Echivalare examene Cambridge cu testele de aptitudini pentru admiterea în clasele intensive/ bilingve 

Evaluatori: Hurjui Cosmina Tatiana, Petrescu Iolanda, Musuroi Gina, Olaru Andreea-Cornelia, Adam Maria 

Echivalare examene Cambridge cu testele de aptitudini pentru admiterea în clasele intensive/ bilingve: Hurjui Cosmina Tati-

ana 

Asistenți:Dumbrava Petronela 

Asistenți: Sofrone Florina, Catrinescu Liliana 

 

Examen de bacalaureat 

Popa Aura, asistent, 27.06.2018  

 

Examenul de aptitudini la gimnastica pentru absolventii claselor a IX-a si a XII-a (în vederea admiterii la 

clasele cu program sportiv) 

Evaluatori: Mitrache Iuliana , Barcan Aneta 
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 Examenul  pt cadrele didactice care nu au dat examen de titularizare in invatamant: 

Evaluatori: Mitrache Iuliana, Dumbrava Petronela 

 

CONCURSURI 

Invățământ primar 

1. Pal Cătălina – Comper – Comunicare - asistent, evaluator, mentor- etapa I-ianuarie 2018 

2. Pal Cătălina – Comper - Matematică- asistent, evaluator, mentor- etapa I- 26 ianuarie 2018 

3. Pal Cătălina - Gazeta Matematică Junior-  asistent, evaluator- etapa I- 31 ianuarie 2018 

4. Ungureanu Maricica- Comper – Comunicare - asistent, evaluator, mentor- etapa I- ianuarie 2018 

5. Mihăilă Delia- Comper – Comunicare - asistent, evaluator, mentor- etapa I- 19 ianuarie 2018 

6. Ungureanu Maricica- Comper-Matematică- asistent, evaluator, mentor- etapa I- 26 ianuarie 2018 

7. Mihăilă Delia- Comper-Matematică- asistent, evaluator, mentor- etapa I- 26 ianuarie 2018 

8. Ungureanu Maricica - Gazeta Matematică Junior- administrator test, asistent, evaluator- etapa I- 31 ianuarie 2018 

9. Mihăilă Delia - Gazeta Matematică Junior-  asistent, evaluator- etapa I- 31 ianuarie 2018 

10. Ilie Adriana- Comper- Comper – Comunicare - asistent, evaluator, mentor- etapa I- 19 ianuarie 2018 

11. Ilie Adriana- Comper-Matematică- asistent, evaluator, mentor- etapa I- 26 ianuarie 2018 

12. Boboc Domnica a fost mentor la clasa I A, la Concursurile școlare naționale de Competență și Performanță Comper 

– Comunicare și Matematică, etapa județeană, în data de 19.01.2018 respectiv 26.01.2018 

13. Boboc Domnica a fost asistent la Concursurile școlare naționale de Competență și Performanță Comper – Comuni-

care și Matematică, etapa județeană, în data de 19.01.2018 respectiv 26.01.2018 

14. Boboc Domnica a fost evaluator la Concursurile școlare naționale de Competență și Performanță Comper – Comu-

nicare și Matematică, etapa județeană, care s-a desfășurat în data de 19.01.2018 respectiv 26.01.2018 

15. Boboc Domnica a fost asistent la Concursul Gazeta Matematică Junior, etapa I, în data de 30.01.2018 

16. Boboc Domnica a fost evaluator la Concursul Gazeta Matematică Junior, etapa I, în data de 30.01.2018 

17. Guțu Geanina– a participat la Concursurile Comper ca asistent și evaluator. 

18. Sîrbu Mirela – a participat la Concursurile Comper ca asistent și evaluator. 

19. Rădulescu Steliana– a participat la Concursurile Comper ca asistent și evaluator.  

20. Triţescu Mihaela – Comper – Comunicare, asistent și evaluator, etapa I, ianuarie 2018 

21. Triţescu Mihaela – Comper – Mate-2000, asistent și evaluator, etapa I, ianuarie 2018 

22. Triţescu Mihaela – Gazeta Matematică Junior, evaluator, etapa I, ianuarie 2018 

23. Edu Camelia, asistent, evaluator Comunicare în limba română/Concursul Comper etapa I, ianuarie 2018 

24. Edu Camelia, asistent, evaluator, Matematică și explorarea mediului/Concursul Comper etapa I, ianuarie 2018 

25. Edu Camelia asistent, evaluator, Matematică și explorarea mediului/Concursul Gazeta Matematică Junior, etapa I, 

ianuarie 2018 

26. Benea Mihaela a fost asistent și evaluator la Concursul Gazeta Matematică Junior, etapa I, în data de 30.01.2018 

27. Ștefan Irina, Comper Mate, asistent și evaluator, mentor, etapa I, ianuarie 2018 

28. Ștefan Irina, Comper Comunicare în limba română, asistent, evaluator, mentor, etapa I, ianuarie 2018  

29. Gavrilă Veta, Comper Limba și Literatura română, asistent, evaluator, mentor, etapa I, ianuarie 2018 

30. Gavrilă Veta, Comper Mate, asistent și evaluator, mentor, etapa I, ianuarie 2018 

31. Popa Aura, Comper Comunicare în limba română, asistent, evaluator, mentor, etapa I, ianuarie 2018 

32. Popa Aura, Comper Mate, asistent și evaluator, mentor, etapa I, ianuarie 2018 

33. Napa Sinica- Comper-Comunicare în limba română- asistent, evaluator, mentor, etapa I, ianuarie 2018 

34. Napa Sinica- - Comper-Matematică - asistent, evaluator, mentor, etapa I, ianuarie 2018 

35. Napa Sinica- Gazeta Matematică – evaluator, etapa I, ianuarie 2018 

36. Ungureanu Maricica, Mihăilă Delia- Comper – Comunicare - asistent, evaluator, mentor- etapa II- 16 martie 2018 

37. Ungureanu Maricica, Mihăilă Delia- Comper-Matematică- asistent, evaluator, mentor- etapa II- 23 martie 2018 

38. Ungureanu Maricica, Mihăilă Delia - Gazeta Matematică Junior- administrator test, asistent, evaluator- etapa II- 31 

ianuarie 2018 

39. Ungureanu Maricica, Mihăilă Delia - Gazeta Matematică Junior- administrator test- etapa finală- 31 ianuarie 2018 

40. Ilie Adriana, Pal Cătălina- Comper – Comunicare - asistent, evaluator, mentor- etapa II- 16 martie 2018 

41. Ilie Adriana, Pal Cătălina - Comper-Matematică- asistent, evaluator, mentor- etapa II- 23 martie 2018 

42. Ilie Adriana- Gazeta Matematică Junior- administrator test, asistent - etapa II- 31 ianuarie 2018 

43. Ilie Adriana- Gazeta Matematică Junior- administrator test- etapa finală- 31 ianuarie 2018 

44. Pal Cătălina- Gazeta Matematică Junior- administrator test, asistent, evaluator- etapa II- 31 ianuarie 2018 
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45. Pal Cătălina- Gazeta Matematică Junior- administrator test- etapa finală- 31 ianuarie 2018 

46. Boboc Domnica, Comper Comunicare, mentor, etapa județeană, 16.03.2018  

47. Boboc Domnica, Comper Comunicare, evaluator, etapa județeană, 16.03.2018  

48. Boboc Domnica, Comper Matematică, mentor, etapa județeană, 23.03.2018  

49. Boboc Domnica, Comper Matematică, evaluator, etapa județeană, 23.03.2018  

50. Boboc Domnica, Gazeta Matematică Junior, asistent, etapa a II-a, 28.03.2018  

51. Boboc Domnica, Gazeta Matematică Junior, evaluator, etapa a II-a, 28.03.2018  

52. Boboc Domnica, Comper Comunicare, mentor, etapa națională, 11.05.2018  

53. Guțu Geanina – a participat la Concursurile Comper şi Gazeta de Matematică ca asistent şi evaluator. 

54. Mirela Sîrbu– a participat la Concursurile Comper şi Gazeta de Matematică ca asistent şi evaluator. 

55. Trițescu Mihaela – Comper – Comunicare, asistent și evaluator, etapa II 

56. Trițescu Mihaela – Comper – Mate-2000, asistent și evaluator, etapa II 

57. Trițescu Mihaela – Gazeta Matematică Junior, asistent și evaluator, etapa națională 

58. Edu Camelia, Comper Comunicare, mentor, etapa județeană, 16.03.2018  

59. Edu Camelia, Comper Comunicare, evaluator, etapa județeană, 16.03.2018  

60. Edu Camelia, Comper Matematica, mentor, etapa județeană, 23.03.2018  

61. Edu Camelia, Comper Matematica, evaluator, etapa județeană, 23.03.2018  

62. Edu Camelia, Gazeta Matematică Junior, asistent, etapa a II-a, 28.03.2018  

63. Edu Camelia, Gazeta Matematică Junior, evaluator, etapa a II-a, 28.03.2018  

64. Edu Camelia, Comper Comunicare, mentor, etapa națională, 11.05.2018  

65. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E, Comper – Comunicare, asistent, evaluator, mentor etapa II, 

66. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E, Comper – Matematică, asistent, evaluator, mentor etapa II,  

67. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E, Gazeta Matematică Junior, evaluator 

68. Pletea Mihaela, Mateescu Loredana, Nedelea Mihaela, Niculescu Rodica, Păvăloaie Nicoleta au participat ca asis-

tenți, evaluatori, organizatori, la concursul Comper, lb. română, matematică etapele I, a II , națională.  

69. Pletea Mihaela, Mateescu Loredana, Nedelea Mihaela, Niculescu Rodica, Păvăloaie Nicoleta au participat ca asis-

tenţi, evaluatori la concursul Gazeta Matematică 

70. Napa Sinica – Comper – Comunicare, asistent și evaluator, etapa II 

71. Napa Sinica – Comper – Mate-2000, asistent și evaluator, etapa II 

72. Ștefan Irina, Comper Comunicare, mentor, etapa județeană, 16.03.2018  

73. Ștefan Irina, Comper Comunicare, evaluator, etapa județeană, 16.03.2018  

74. Ștefan Irina , Comper Comunicare, mentor, etapa județeană, 23.03.2018  

75. Ștefan Irina, Comper Comunicare, evaluator, etapa județeană, 23.03.2018  

76. Ștefan Irina, Pașaport pentru cultură, evaluator, mentor, 20.03.2018 

 

Învățământ gimnazial 

1. Guran Tinca, evaluator, concurs “Lazar Edeleanu”, faza pe sector clasa a VIII-a., 21.01.2018 

2. Guran Tinca, evaluator, concurs “Lazar Edeleanu”, etapa pe sector clasa a VIII-a., 21.01.2018 

3. Guran Tinca - Concurs de Chimie „ Lazar Edeleanu , sector, martie 2018, evaluator 

             - Concurs „Raluca Ripan” – sector, mai 2018, evaluator 

                         - Concurs „Salvati Planeta Albastra”, sector, martie 2018, evaluator 

4. Chiriacov Elena –  Concursul National ,, G.E.Palade ”, etapa pe scoala, organizator si evaluator 

        - Concursul National ,, G.E.Palade ”, etapa pe municipiu ( 05.05.2018 ), evaluator 

5. Nicolae Codruta - organizator si îndrumator, Guran Tinca, Chiriacov Elena, Ion Elena, Neagu Milica – indrumatori,  

Concursul judetean “Universul Stiintelor”, editia a II-a, Otelu Rosu, jud. Caras Severin, au participat elevi de la clasele a VI, 

a VII-a si a VIII-a - 30 martie 2018 

6. Examen de bacalaureat: Chiriacov Elena– prof.evaluator la Colegiul Tehnic ,, Gh.Asachi” (29.06.2018) 

Vasile Ionica – Presedinte – Comisia de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare și evaluarea lucrărilor scrise din 

cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice, aprilie 2018, organizat în Școala Gimnazială nr. 149, sector 3, București 

Vasile Ionica – Membru în comisia de elaborare subiecte, bareme și evaluarea lucrilor scrise la matematică, din cadrul 

concursului de ocupare a posturilor didactice, aprilie 2018, organizat în Școala Gimnazială nr. 149, sector 3, București 

Vasile Ionica:  

1. Președinte - Comisia de înscriere la Testul de aptitudinilor și cunoștințelor pentru Admitere în clasa a V-a, în clase cu 

regim intensiv engleză; 
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2. Președinte - Comisia de organizare și evaluare a Testului de aptitudinilor și cunoștințelor pentru Admitere în clasa a V-a, 

în clase cu regim intensiv engleză; 

3. Președinte – Comisia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru 

certificarea competețelor lingvistice în limbi străine – enleza  

4. Președinte – Comisia de înscriere din Școala Gimnazială nr. 149, cu privire la Admiterea în învățământul liceal de stat , 

profesional și dual, 2018-2019 

5. Vicepreședinte - Comisia de organizare a Simulării EN, clasa a VIII-a, 2018 

6. Vicepreședinte – Comisia din centrul zonal de înscriere de la Școala gimnazială nr. 82, cu privire la admiterea în 

învățământul liceal 

7. Catrinescu Liliana, evaluator, Sfintii prietenii copiilor, municipiu. 

8. Catrinescu Liliana, participant cu Mot Mihaela la Concursul de creatie, muzica, arta si stiinta. 

 

Aspecte pozitive: 

o Un număr ridicat de activităţi de perfecţionare la nivelul comisiilor metodice, sub formă de ateliere de lucru, lecţii 

demonstrative şi referate 

o Interesul cadrelor didactice pentru cursuri de perfecţionare 

o Înscrierea  cadrelor didactice la susţinerea gradelor didactice 

Recomandări: 

 Aplicarea în procesul instructiv educativ a informaţiilor dobândite în urma participării la cursurile de perfecţionare 

 Utilizarea în lecţie a tehnicilor informaţionale de care dispune şcoala: videoproiector, laptop, tablă interactivă, televizor, 

casetofoane, laboratorul IT, AEL 

 Organizarea activităţilor de formare la nivelul şcolii cu formatori interni sau externi pentru o participare extinsă la 

formare 

 

V. RESURSE MATERIALE 

 

Gestionarea eficientă a resurselor materiale: 

Prin: 

a) modernizarea bazei didactico – materială 

b) relaţia cu părinţii 

c) relaţia cu comunitatea locală 

Funcţionalitatea şcolii a fost asigurată prin realizarea unor lucrări de reabilitare, de reparații, cu sprijinul Asociației 

de părinți a școlii și a Primăriei sectorului 3. 

Autogestionarea claselor - Contribuţia comitetelor de părinţi 

(igienizare, materiale pentru decorarea clasei, reparații, materiale curațenie etc) 

 

Învățământ primar 

1. P- A- Pal Cătălina - părinții au contribuit cu materiale pentru decorarea clasei  

2. P- B- Ungureanu Maricica- părinții au contribuit cu materiale pentru decorarea clasei 

3. P- D- Mihăilă Delia- părinții au desfășurat acțiuni de curățenie când au fost solicitați, au contribuit cu materiale pen-

tru decorarea clasei 

4. P-C- Ilie Adriana- părinții au contribuit cu materiale pentru decorarea clasei 

5. Boboc Domnica – clasa I A, donații părinți: material în clasă, cartuș, hârtie xerox, consumabile, amenajarea clasei 

cu material de sezon 

6. Guțu Geanina IB, donații părinți: materiale curățenie, reparații în clasă, cartuș, hârtie xerox, consumabile, ame-

najarea clasei cu materiale de sezon 

7. Sîrbu Mirela IC, donații părinți: materiale curățenie, cartuș, hârtie xerox, consumabile, amenajarea clasei cu mate-

riale de sezon 

8. Rădulescu Steliana ID, donații părinți: materiale curățenie, cartuș, hârtie xerox, consumabile, amenajarea clasei cu 

materiale de sezon 

9. Mirela Sîrbu cu părinții elevilor clasei IC, prof. înv. primar, s-au ocupat de amenajarea clasei: au zugrăvit, au reparat 

parchetul, au cumpărat perdele și draperii, tablă magnetica albă și alte materiale de papetărie și curățenie necesare la 

clasă. 
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10. Loloiu Florentina IE, donații părinți: materiale curățenie, cartuș, hârtie xerox, con-sumabile, amenajarea clasei cu 

materiale de sezon 

11. Triţescu Mihaela, clasa II A – zugrăvirea sălii de clasă (vopsea lavabilă), septembrie 2017 

12. Sofronea Lelia, II B, igienizare, materiale pentru decorarea clasei, zugrăvit, septembrie 2017 

13. Edu Camelia, clasa a II – a C, materiale de igienizare, zugrăvirea clasei în septembrie, materiale curățenie 

14. Benea Mihaela, clasa a II-a D – zugrăvirea clasei, perdele și draperii, materiale igienizare, septembrie 2018 

15. Mateescu Loredana, clasa III B, igienizare, materiale pentru decorarea clasei, zugrăvit, septembrie 2017 

16. Niculescu Rodica, clasa III C , igienizare, materiale pentru decorarea clasei, zugrăvit, septembrie 2017 

17. Nedelea Mihaela, clasa III D , igienizare, materiale pentru decorarea clasei, zugrăvit, septembrie 2017 

18. Păvăloaie Nicoleta, clasa III E, igienizare, materiale pentru decorarea clasei, zugrăvit, septembrie 2017 

19. Ștefan Irina, IV B igienizare, materiale pentru decorarea clasei, materiale curățenie, septembrie 2017 

20. Napa Sinica, IV A - igienizare, materiale pentru decorarea clasei, septembrie 2017 

21. Părinții elevilor clasei a IV-a D, prof. înv. primar Aura Popa, s-au ocupat de amenajarea clasei: au zugrăvit, au 

schimbat plintele și au asigurat alte materiale de papetărie și curățenie necesare la clasă, septembrie 2017 

22. P- B- Ungureanu Maricica- părinții au contribuit cu materiale pentru decorarea clasei 

23. P- D -Mihăilă Delia- părinții au contribuit cu materiale pentru decorarea clasei 

24. Părinții elevilor clasei IA, Boboc Domnica, s-au ocupat de amenajarea clasei: au decorat clasa și au cumpărat mate-

riale de papetărie și curățenie necesare la clasă. 

25. Guțu Geanina I B, donații părinți: cartuș, hârtie xerox, consumabile, tricouri și șepci personalizate, cărți și diplome 

de premiere. 

26. Părinții elevilor clasei IC, Mirela Sîrbu, s-au ocupat de amenajarea clasei: au zugrăvit, au reparat parchetul, au cum-

părat perdele şi draperii, tablă magnetica albă și alte materiale de papetărie și curățenie necesare la clasă. 

27. Părinții elevilor clasei II C, Edu Camelia, s-au ocupat de amenajarea clasei: au decorat clasa și au cumpărat materia-

le de papetărie și curățenie necesare la clasă. 

28. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E donații părinți:  hârtie imprimanta, toner imprimanta, produse de curățenie pentru 

clasa (hârtie igienica, Igienol, șervetele umede, uscate, pahare unica folosință etc.), amenajarea clasei cu material de 

sezon și alte articole de papetărie necesare desfășurării orelor în condiții optime 

29. Părinții elevilor clasei IV B, Ștefan Irina, s-au ocupat de amenajarea clasei: au decorat clasa și au cumpărat materia-

le de papetărie și curățenie necesare la clasă. 

30. Părinții elevilor clasei I A, Boboc Domnica au achiziționat tablă magnetică albă și scaun catedră. 

31. Pletea Mihaela, Mateescu Loredana, Nedelea Mihaela, Niculescu Rodica, Păvăloaie Nicoleta au primit ca donații 

materiale de curățenie, igienizare, materiale pentru decorarea clasei, coli, cartuș imprimantă, au făcut reparații în să-

lile de clasă. 

 

Învățământ gimnazial 
1. Clasa a VI-a B, diriginte Hurjui Cosmina, dotarea clasei cu dozator pentru apa 

2. Clasa a VI-a B, diriginte Hurjui Cosmina, decorarea si igienizarea clasei cu ocazia sarbatorilor 

3. Clasa a V-a B, Sofrone Florina, achizitionare materiale de curatenie pentru clasa, ornamente pentru decorarea clasei 

si cumpararea tablei magnetice si perdelelor de la sala 35, etaj 2. 

4. Cls a VI-a A, Florea Carmen Elena, reparații mobilier clasă 

5. Clasa  VI C, diriginte Mitrache Iuliana, activitățile desfășurate Decorarea clasei pt Craciun 

6. Clasa  VI C, diriginte Mitrache Iuliana, activitățile desfășurate pt dotarea cabinetului stomatologic 

7. Clasa VI C, diriginte Mitrache Iuliana, activitățile desfășurate pentru doatarea echipei Sanitarii priceputi cu o trusa 

medicala 

8. Clasa a VI-a D , clasa a III-a C, prof diriginte Nicolae Demetra Codruta si  prof. inv. Primar Niculescu Rodica, 

impreuna cu reprezentantii parintilor -  activitati de igienizare, decorare si reparatii la sala de clasa nr. 39, perioada 

4-8 septembrie 2017. 

9. Clasa a VII-a B, prof diriginte Chiriacov Elena - activitati de igienizare, decorare si reparatii la sala de clasa nr. 37, 

perioada 4-8 septembrie 2017. 

10. Clasa a VI-a B, Hurjui Cosmina, igienizare, materiale pentru decorarea clasei, materiale curațenie.  

11. Clasa a V-a C, Musuroi Gina, igienizare, materiale pentru decorarea clasei, reparații, materiale curațenie.  

12. Mitrache Iuiana, 6 C , diriginte, activitati de igienizare, decorare  reparatii si curatenie. 

13. Dumbrava Petronela, 7 C , diriginte, activitati de igienizare, decorare  reparatii si curatenie. 

14.  Gyorffy Marinela, 7 D , diriginte, activitati de igienizare, decorare  reparatii si curatenie. 

15. Barcan Aneta, 8 C , diriginte, activitati de igienizare, decorare  reparatii si curatenie. 

16. Cls a VI-a A, Florea Carmen Elena, reparații mobilier clasă 

17. Clasa a V-a B, SOFRONE Florina, achizitionat aparat de aer conditionat, cumparat materiale de curatenie. 

 

Donațiile comitetelor de părinți 
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- Boboc Domnica, clasa I A,  redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către Asociația de Părinți a Școlii 

Gimnaziale Nr. 149 – părinți și cunoștințe  

- Trițescu Mihaela, clasa II A -  redirecționarea impozitului pe venit către Asociația de Părinți a Școlii Gimnaziale Nr. 

149 – părinți și cunoștințe 

- Benea Mihaela, clasa II D -  redirecționarea impozitului pe venit către Asociația de Părinți a Școlii Gimnaziale Nr. 

149 – părinți și cunoștințe 

- Stanciu Mihaela, clasa a II-a E - redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către Asociația de Părinți a Școlii 

Gimnaziale Nr. 149 – părinți și cunoștințe 

- Popa Aura- Donatie 2%-Ghita David 

- Popa Aura-donatie 2%,impozit 

- Mitrache Iuliana, 6 C, suma donata: 300 lei, 30.04.2018. 

- Dumbrava Victoria Petronela, 7 C, suma donata: 640 lei, 18.06.2018. 

- Gyorffy Marinela, 7 D, suma donata: 397 lei, 5 iunie 2018. 

- Barcan Aneta, 8 C, suma donata: 300 lei. 

  

Sponsorizări cu produse 

 

Învățământ primar 

1. P A- Pal Cătălina- părinții au asigurat necesarul de consumabile pentru imprimantă, produse de birotică, necesare 

desfășurării bunei activități la clasă 

2. P B – Ungureanu Maricica- părinții au asigurat necesarul de consumabile pentru imprimantă, produse de birotică, 

necesare desfășurării bunei activități la clasă 

3. P D – Mihăilă Delia- părinții au asigurat necesarul de consumabile pentru imprimantă, produse de birotică, necesare 

desfășurării bunei activități la clasă 

4. P C- Ilie Adriana- părinții au asigurat necesarul de consumabile pentru imprimantă, produse de birotică, necesare 

desfășurării bunei activități la clasă 

5. I B - Guțu Geanina, părinții au achiziționat o tabla de scris, la începutul anului școlar 2017 

6. II A Triţescu Mihaela, - 2 table albe cu instrumente de scris, septembrie 2017 

7. Triţescu Mihaela, clasa II A – toner pentru imprimantă, hârtie de imprimantă, octombrie-ianuarie 2018 

8. Sofronea Lelia, clasa II B, donarea unui aer condiționat 

9. Edu Camelia, clasa a II-a C: donație hârtie imprimanta, toner imprimanta. 

10. Stanciu Mihaela - Ionela, clasa a II-a E: donație imprimanta clasa; donație hârtie imprimanta, donație perdele 

clasa, donație toner imprimanta. 

11. P-B – Ungureanu Maricica- părinții au asigurat necesarul de consumabile pentru imprimantă, produse de birotică, 

necesare desfășurării bunei activități la clasă 

12. P- D -Mihăilă Delia- părinții au asigurat necesarul de consumabile pentru imprimantă, produse de birotică, necesare 

desfășurării bunei activități la clasă 

13. P-A- părinții au asigurat necesarul de consumabile pentru imprimantă, produse de birotică, necesare desfășurării bu-

nei activități la clasă 

14. P-C- părinții au asigurat necesarul de consumabile pentru imprimantă, produse de birotică, necesare desfășurării bu-

nei activități la clasă 

15. Guțu Geanina, I B, un părinte a achiziționat în sem. II, un laminator pentru clasă. 

16. Trițescu Mihaela, clasa II A -  cartușe imprimantă, hârtie copiator din partea părinților  

17. Trițescu Mihaela, clasa II A -  banner pentru MegaPicnic ediția a II-a 

18. Sofronea Lelia, clasa II B -  cartușe imprimantă, hârtie copiator din partea părinților  

19. Pletea Mihaela, Mateescu Loredana, Nedelea Mihaela, Niculescu Rodica, Păvăloaie Nicoleta au primit ca donaţii 

materiale de curățenie, igienizare, coli, cartuș imprimantă. 

Învățământ gimnazial 
        

 Clasa a V-a C, diriginte Musuroi Gina, tabla (White Board), perdele, draperii, parintii elevilor clasei a V-a C, sept. 

2017 

 Clasa a VI-a D , clasa a III-a C, prof diriginte Nicolae Demetra Codruta si  prof. inv. Primar Niculescu Rodica, 

impreuna cu reprezentantii parintilor -  activitati de igienizare, decorare si reparatii la sala de clasa nr. 39, perioada 

4-8 septembrie 2017. 
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 Clasa a VI-a D , clasa a III-a C , prof diriginte Nicolae Demetra Codruta si  prof. inv. Primar Niculescu Rodica - 

Reparatii incuietoare dulap, usa, Consumabile tabla , cos de gunoi – sala 39 ; 

 Clasa a VII-a B, prof diriginte Chiriacov Elena - activitati de igienizare, decorare si reparatii la sala de clasa nr. 37, 

perioada 4-8 septembrie 2017. 

 Clasa a VII-a B, prof diriginte Chiriacov Elena - Reparatii jaluzele, Consumabile tabla , cos de gunoi,  sala de clasa 

nr. 37. 

 Clasa a VII-a B, prof. diriginte Chiriacov Elena 

 Clasa a V-a C, imprimanta second hand, parintii elevilor clasei a V-a C, sept. 2017 

 Mitrache Iuliana, 6 C, produse medicale, in vederea participarii la concursul Sanitarii priceputi, produse de curatenie 

si hartie de xerox si alte materiale de papetarie necesare clasei. 

 

Din surse extrabugetare: 

 materiale de curăţenie 

 consumabile (coli de hârtie, registre, dosare etc.) 

 întreţinerea aparaturii (xerox, imprimantă, calculatoare, laptop etc.) 

 

VI. PROGRAME ŞI PROIECTE 

  

Coordonatorul pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare este domnul prof. Vîrban George Liviu. 

 

Activitați realizate: 

-Au fost popularizate oportunitățile de inițiere și derulare de proiecte educative locale, naționale și europene 

-A fost popularizat site-ul ANPCDEFP pentru inițierea de noi proiecte și oportunitați de finanțare 

-S-a constituit echipa de lucru a comisiei și s-au repartizat sarcinile în cadrul comisiei 

-Au fost popularizate proiectele CCD  privind cursurile de formare  în domeniul proiectelor 

-A fost popularizată oferta de cursuri de formare prin burse individuale Comenius 

- Profesorii școlii au participat la acțiunile organizate. 

In primul semestru al anului școlar 2017-2018 s-au desfășurat următoarele proiecte: 

 

Proiecte pe plan local 

 Parteneriat cu agențiile de turism cu participarea  elevilor din invațamântul primar  si     desfașurarea 

unor activitați de tipul,,Micii brutari,, , ,,Sa țesem frumos,, ,,,Ferma animalelor,, ,,Micii meșteri mari,,.  

 “Festivalul toamnei” este tematica acțiuniilor literare,culturale și artistice în care au fost implicați ele-

vii claselor  primare . 

 ,,Mic și ecologist” este tematica proiectului în care plantarea copacilor  a avut  rolul principal în cadru 

activității în care au fost antrenați elevii școlii. 

 Participarea elevilor la vizionarea de filme în cadrul festivalului de film desfășurate în sectorul 3. 

 ,,Opinia ta este un drept fundamental” este tematica activităților susținute de clasele primare 

IA,IIC,IVB  în colaborare cu Salvați Copiii. 

 Mica Unire- Primul pas spre România este titlu proiectului în care au fost antrenați majoritatea elevi-

lor școlii sărbătorind Mica Unire. 

 ,,Magia Crăciunului” ,,Crăciunul în sufletul copiilor” ,,Vestim Nașterea Domnului”  a antrenat elevii 

claselor CP A,IIIB,I C în activități de desene , colaje și artistice. 

 ,,Mere și folk” a antrenat iubitorii de muzică din mai multe școli din capitală în cadru proiectului rea-

lizat și coordonat de doamna profesor Moț Mihaela. 

 ,,Sărbătoarea gustului”, ,,Eu povestesc,tu asculți,noi desenăm”  sunt activități  desfășurate în cadru 

unității școlare sub egida Gaudeamus 

 Proiectul,,Rolul patriotismului românesc în consolidarea identității europene” cu rol creativ și educa-

tiv a antrenat elevii școlii în activități cu rol de  conștientizare a identității europene.  

 Megapiknic  este  tema activităților artistice,ecologică,culturale și sportive ce au antrenat majoritatea 

cadrelor didactice,elevilor și părinților din școală. 

 Activitățile non formale și creative au stat la baza parteneriatului încheiat cu Asociația Culturală Flo-

wer Power. 

 Printarea,funcționarea,scanarea sunt principalele elemente pe care le-au pus în practică elevii claselor 

CP A,IIIB,I C în colaborare cu SC3D. 

 Sunt român ce bine-mi pare,Suflet de român,Sunt mândru că sunt român a fost teme ale activitătilor 

dedicate zilei naționale în colaborare cu cadre militari și cadrelor didactice ale claselor IA,IIC,IVB  . 

 Ziua națională a fost marcată prin diverse activități de elevii ciclului primar și gimnazial sub coordo-

narea cadrelor didactice de la clasă. 

 Ecologia este tema activităților ecologice desfășurate în școală în colaborare cu Asociația Wilderness 

Research and Conservațion. 
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 Efectele consumului de droguri au fost prezentate în activitatea sustinută la clasa aVIIIaC în colaborare 

cu Antidrog CPECA Sector3. 

 Protocolul de colaborare încheiat cu Societatea Națională de Cruce Roșie a stat la baza desfășurării 

unor activități pentru pregătirea elevilor de a acționa în  situații extreme. 

 Unde-i lege,nu-i tocmeală este tema activității sustinută de DGPMB cu elevii claselor a VIIIa. 

 Doamna Stanciu Mihaela a încheiat parteneriate cu mai multe școli din țară ,,Tărâmul magic al copi-

lăriei” ,, Magia Crăciunului ” ,, Sărbători fericite!”  având  ca scop acțiuni comune activități culturale 

și artistice. 

 Ora de lectură a fost tema protocolului încheiat cu editura Booklet avînd ca scop încurajarea lecturii 

în școală. 

 Școala Altfel a antrenat în diverse activități elevii ciclului gimnazial în cadru proiectelor 

,,Comunicăm și descoperim” ,,Să fim învingîtori” ,,Împreună vom fi mai buni” ,,Happy School” 

,,Relaxare, cultură și mișcare”. 

 Parteneriat cu agenția de turism Fabiola cu participarea  elevilor din invațamântul primar  si     desfa-

șurarea unor activitați de tipul,,Micii brutari,, , ,,Sa țesem frumos” ,,,Ferma animalelor”. 

 În colaborare cu Opera comică pentru copii având în vedere numărul mare de colaborări întreprins de 

doamna profesor Moț Diana a fost încheiat parteneriatul de colaborare între Opera comică pentru copii 

și cu Școala Alexandru Costescu din sectorul 1 și unitatea școlară. 

 Având în vedere  colaborarea intensă  a claselor primare  cu teatrul și circul a fost încheiate parteneri-

ate de colaborare cu Circul Globus și Teatrul Ion Creangă. 

 Clasele din învățământul primar sub egida ,,Un zâmbet pentru fiecare”au realizat o campanile de do-

nații pentru oamenii nevoiași. 

 De asemenea elevii din învățământul primar au organizat târgu primăverii cu obiecte  de primăvară și 

mărțișoare de vînzare. 

 Săptămâna ,,Să știi mai multe,să fii mai bun”a fost dominată de un număr mare de activitați sub di-

verse proiecte,,Învățăm altfel”, ,,Azi ne informăm mâine aplicăm” ,,Din culisele meseriilor”, ,,Când 

voi fi mare as vrea să fiu”,, Buburuzele învață jucându-se”, ,,Curcubeul vesel” ,,Primăvara anotimpul 

reînvierii”..  

 În parteneriat cu ISU București au avut loc simulări în caz de incendiu și cutremur. 

 Au fost încheiate parteneriate pentru prezentarea ofertei școlare cu următoarele licee:Alexandru Ioan 

Cuza,Matei Basarab, ICHB,Colegiul Tehnic Costin Nenițescu,Profesia. 

 În colaborare cu Institutul Cultural Român a fost încheiat un parteneriat în scopul îndreptării copiilor 

spre artă. 

 Pentru educația sanitară și igiena elevilor au fost încheiate parteneriate de colaborare și desfășurarea 

de activități cu firmele Procter&Gamble și Always șidesfășurarea campaniei de promovare a sănătății 

orale.  

 Cu mintea limpede este tema proiectului derulat ce are ca scop prevenirea și conștientizarea consumu-

lui de alcol. 

 Vreau să fiu actor este titlul proiectului desfășurat la nivelul unității școlare în care elevii au prezentat 

diverse scenete din operele studiate la limba română. 

 Campania de educație ecologică și mediu ,,Ecoatitudine”a avut drept scop sensibilizarea elevilor pen-

tru mediu prin desfășurarea unor activități cu tematică ecologică. 

 Atragerea elevilor spre lectură este scopul parteneriatului încheiat cu Biblioteca Metropolitană Bucu-

rești și desfășurarea unor activități în colaborare. 

 În învățământul primar a fost derulat un proiect  având ca temă beneficiile produselor apicole pentru 

copii. 

 Împreună la…Mega Picnic a antrenat un număr mare de elevi, părinți,cadre didactice implicați în 

multe activități artistice si sportive. 

 Moștenirea Eminescu este tema proiectului derulat în școală și în alte instituții din capitală în care 

elevi din  mai multe școli în întâlnirile avute cu scriitori,redactori,actori,muzicieni,artiști plastici,preoți 

și alte personae de cultură au încercat să cunoască și să se apropie mai bine de opera eminesciană. 

 Mega Picnic – proiect educațional la nivelul Școlii Gimnaziale nr. 149 (intercunoaştere, îmbunătăți-

rea relației școală-elevi-părinți) – mai 2018 

 Pal Cătălina, clasa P A, Ungureanu Maricica, clasa P B, Ilie Adriana, clasa P C, Mihăilă Delia, clasa 

P D, Boboc Domnica, clasa I A, Guțu Geanina, clasa I B, Sîrbu Mirela, clasa I C, Rădulescu Stelieana, 

clasa I D, Loloiu Florentina, clasa I E, Triţescu Mihaela, clasa II A, Edu Camelia, clasa II C, Benea 

Daniela, clasa II D, Stanciu Mihaela, clasa II E, Pletea Mihaela, clasa III A, Mateescu Loredana, clasa 

III B, Niculescu Rodica, clasa III C, Nedelea Mihaela, clasa III D, Napa Sinica, clasa IV A, Ștefan Iri-

na, clasa IV B, Gavrilă Veta, clasa IV C, Popa Aura, clasa IV D   

 Ziua Porților Deschise – proiect educațional la nivelul ciclului primar (intercunoaştere, îmbunătăți-

rea imaginii școlii) – martie 2018 
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 Pal Cătălina, clasa P A, Ungureanu Maricica, clasa P B, Ilie Adriana, clasa P C, Mihăilă Delia, clasa 

P D, Boboc Domnica, clasa I A, Guțu Geanina, clasa I B, Sîrbu Mirela, clasa I C, Rădulescu Stelieana, 

clasa I D, Loloiu Florentina, clasa I E, Triţescu Mihaela, clasa II A, Edu Camelia, clasa II C, Benea 

Daniela, clasa II D, Stanciu Mihaela, clasa II E, Pletea Mihaela, clasa III A, Mateescu Loredana, clasa 

III B, Niculescu Rodica, clasa III C, Nedelea Mihaela, clasa III D, Napa Sinica, clasa IV A, Ștefan Iri-

na, clasa IV B, Gavrilă Veta, clasa IV C, Popa Aura, clasa IV D   

 Școlar fără ghiozdan- elevii și părinții clasei P- B- coordonator și organizator-Ungureanu Maricica, 

proiect educațional, 21- 25 mai 2018 

 Ungureanu Maricica – P- B și Mihăilă Delia – P-D -  Masa Altfel 2018- un program educațional- 

Compania Bonduelle-o campanie de educare a copiilor în spiritul unui mod de viață sănătos, formând 

şi antrenând preferințele alimentare ale celor mici, prin joacă, într-o manieră creativă şi deosebit de 

atractivă. 

 Proiectul ”Beneficiile consumului de produse apicole pentru copii”, ediția I, Boboc Domnica - 

partener, clasa I A, mai  2018 

 Proiectul ”Din culisele meseriilor”, ediția a VI-a, coordonator Boboc Domnica, clasa I A, 21 – 

25.05.2018 

 Sîrbu Mirela a propus şi coordonat proiectul „ Să fim mai buni”, 21-25.05.2018, în colaborare cu 

părinții, Small Academy, Bonduelle. 

 Sîrbu Mirela a făcut parte din comisia care a elaborat Proiectul Școală după Școală; 

 Parteneriat educațional ”Fun Science Project” și Boboc Domnica – partener, clasa I A, în anul școlar 

2017 -2018 

 Parteneriat educațional ”FUn Science Project” și Edu Camelia – partener, clasa II C, în anul școlar 

2017 -2018 

 Proiectul ”Beneficiile consumului de produse apicole pentru copii”, ediția I, Edu Camelia - parte-

ner, clasa II C, mai  2018 

 Proiectul ”Din culisele meseriilor”, ediția a VI-a, coordonator Edu Camelia, clasa II C, 21 – 

25.05.2018 

 Pletea Mihaela  a coordonat proiectul „ Albinuțele altfel” organizat în săptămâna „Să știi mai multe, 

să fii mai bun!” 

 Mateescu Loredana a susținut proiectul, ediția a IV-a, intitulat „Ȋnvăţăm ,jucȃndu-ne”, organizat în 

săptămâna „ Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

 Niculescu Rodica a coordonat un proiect propriu în săptămâna „ Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

 Nedelea Mihaela a susținut proiectul  intitulat „Ce vreau să fiu?”, organizat în săptămâna „ Să știi mai 

multe, să fii mai bun!” 

 Păvăloaie Nicoleta a susținut proiectul , intitulat „Vis de copil”, organizat în săptămâna „ Să ştii mai 

multe, să fii mai bun!” 

 Proiectul ”Beneficiile consumului de produse apicole pentru copii”, ediția I, Ștefan Irina  - parten-

er, clasa IV B, mai  2018 

 Proiectul ”Din culisele meseriilor”, ediția a VI-a, coordonator Ștefan Irina, clasa IV B, 21 – 

25.05.2018 

 Gavrilă  Veta, Implică-te în viața ta!-în cadrul săptămânii antiviolență - toți elevii, 22.II.2018 

 Gavrilă  Veta, noiembrie 2017-iunie 2018 Te caută o carte, zburând spre tine (23 IV 2018-

Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru romanii de pretutindeni) 

 Napa Sinica, clasa a IV-a A - Proiect cultural „Micul Explorator”, vizită cu ghid la Exploratorul As-

tronomic și Muzeul de Arte, București 

 Parteneriat educațional ”FUn Science Project” și Ștefan Irina   – partener, clasa IV B, în anul școlar 

2017 -2018 

  

Învățământul primar: 
Împreună la … Mega Picnic – părinți, elevi, cadre didactice – proiect educațional la nivelul Școlii Gimnaziale nr. 149 

(intercunoaştere, îmbunătățirea relației școală-elevi-părinți) 

1. Pal Cătălina, clasa P A, Ungureanu Maricica, clasa P B, Ilie Adriana, clasa P C, Mihăilă Delia, clasa P D 

2. Boboc Domnica, clasa I A, Guțu Geanina, clasa I B, Sîrbu Mirela, clasa I C, Rădulescu Stelieana, clasa I D, Loloiu 

Florentina, clasa I E, Triţescu Mihaela, clasa II A , Sofronea Lelia, clasa II B, Edu Camelia, clasa II C, Benea 

Daniela, clasa II D, Stanciu Mihaela, clasa II E, Pletea Mihaela, clasa III A, Mateescu Loredana, clasa III B, 

Niculescu Rodica, clasa III C, Nedelea Mihaela, clasa III D, Păvăloaie Nicoleta, clasa III E, Napa Sinica, clasa IV 

A,  Ștefan Irina, clasa IV B, Gavrilă Veta, clasa IV C, Popa Aura, clasa IV D   

Festivalul toamnei – proiect educațional la nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 149 (educație pentru sănătate, educație 

ecologică, dezvoltarea relației școală-elevi-părinți) 

1. Pal Cătălina, clasa P A, Ungureanu Maricica, clasa P B, Ilie Adriana, clasa P C, Mihăilă Delia, clasa P D 
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2. Boboc Domnica, clasa I A, Guțu Geanina, clasa I B, Sîrbu Mirela, clasa I C, Rădulescu Stelieana, clasa I D, Loloiu 

Florentina, clasa I E, Triţescu Mihaela, clasa II A , Sofronea Lelia, clasa II B, Edu Camelia, clasa II C, Benea 

Daniela, clasa II D, Stanciu Mihaela, clasa II E, Pletea Mihaela, clasa III A, Mateescu Loredana, clasa III B, 

Niculescu Rodica, clasa III C, Nedelea Mihaela, clasa III D, Păvăloaie Nicoleta, clasa III E, Napa Sinica, clasa IV 

A,  Ștefan Irina, clasa IV B, Gavrilă Veta, clasa IV C, Popa Aura, clasa IV D   

Mândria de a fi român - proiect educațional la nivelul Școlii Gimnaziale nr. 149, 13-29.11.2017 

1. Pal Cătălina, clasa P A, Ungureanu Maricica, clasa P B, Ilie Adriana, clasa P C, Mihăilă Delia, clasa P D 

2. Boboc Domnica, clasa I A, Guțu Geanina, clasa I B, Sîrbu Mirela, clasa I C, Rădulescu Stelieana, clasa I D, Loloiu 

Florentina, clasa I E, Triţescu Mihaela, clasa II A , Sofronea Lelia, clasa II B, Edu Camelia, clasa II C, Benea 

Daniela, clasa II D, Stanciu Mihaela, clasa II E, Pletea Mihaela, clasa III A, Mateescu Loredana, clasa III B, 

Niculescu Rodica, clasa III C, Nedelea Mihaela, clasa III D, Păvăloaie Nicoleta, clasa III E, Napa Sinica, clasa IV 

A,  Ștefan Irina, clasa IV B, Gavrilă Veta, clasa IV C, Popa Aura, clasa IV D   

Mica Unire- Primul pas spre România- elevi, cadre didactice,  părinți ai școlii- Școala Gimnazială Nr. 149- 15-23 

ianuarie 2018 

1. Pal Cătălina, clasa P A, Ungureanu Maricica, clasa P B, Ilie Adriana, clasa P C, Mihăilă Delia, clasa P D 

2. Boboc Domnica, clasa I A, Guțu Geanina, clasa I B, Sîrbu Mirela, clasa I C, Rădulescu Stelieana, clasa I D, Loloiu 

Florentina, clasa I E, Triţescu Mihaela, clasa II , Sofronea Lelia, clasa II B, Edu Camelia, clasa II C, Benea Daniela, 

clasa II D, Stanciu Mihaela, clasa II E, Pletea Mihaela, clasa III A, Mateescu Loredana, clasa III B, Niculescu 

Rodica, clasa III C, Nedelea Mihaela, clasa III D, Păvăloaie Nicoleta, clasa III E, Napa Sinica, clasa IV A, Ștefan 

Irina, clasa IV B, Gavrilă Veta, clasa IV C, Popa Aura, clasa IV D   

Boboc Domnica Coordonator și organizator în cadrul Proiectului „Sunt român, ce bine-mi pare!”, ediția a II-a,  prof. înv. 

primar, clasa I A, școală, 13 – 29.11.2017  

Boboc Domnica, clasa I A Coordonator și organizator în cadrul Proiectului „Magia Crăciunului”, ediția I școală, 11 – 

21.12.2017 

Ștefan Irina, clasa IV B,  Nașterea Domnului, Școala Gimnazială nr. 149, 11-21.12. 2017 

Edu Camelia, clasa a II-a C, Copiii primesc în suflete Crăciunul, Școala Gimnazială Nr. 149, 11-21.12. 2017 

 

Învățământ gimnazial 

 

1. Iacob Rodica, coordonator al proiectului „Dialoguri şi călătorii”, proiect desfăşurat în cadrul  programului Şcoala Altfel, 9 

clase de gimnaziu implicate, 31 octombrie - 4 noiembrie 2017 

2. Vasile Ionica:  

- Coordonatorul proiectului ”Mica Unire-primul pas spre România” 

- Participare la proiectul Școala Altfel, la nivelul școlii, 

- Participare la proiectul ”1 Decembrie, Ziua Națională a României” 

- Participare la proiectul ”Mega Picnic”, octombrie, 2017 

3. Enea Florentina Amalia: 

- Participare la proiectul ”Mega Picnic”, octombrie, 2017 

4. Găvănescu Alina: 

- Participare la proiectul ”Mega Picnic”, octombrie, 2017 

5. Mot Mihaela Diana: 

- ,,Mere si folk” – organizator - noiembrie 2017 

- ,,Gutuia din fereastra” – participare cu elevi la Scoala Gimnaziala ,,Alexandru Costescu” noiembrie 2017 

6. Impreuna la Mega Picnic, Hurjui Cosmina, clasa a VI-a B, Parc IOR, 01.10.2017 

7. Impreuna la Mega Picnic, Musuroi Gina, clasa a V-a C, Parc IOR, 01.10.2017 

8. Proiect 1 Decembrie, Hurjui Cosmina, clasa a VI-a B, Scoala 149 

9. Proiect dedicat Zilei Nationale a Romaniei- Sofrone Florina 

10. Iacob Rodica  

 Coordonator al proiectului „Împreună la Mega Picnic”,  aproape 1300 de participanţi (elevi, părinţi, cadre didacti-

ce), 30 septembrie 2017 

 Coordonator al proiectului „Dialoguri şi călătorii” desfăşurat în săptamâna Şcoala Altfel, 6 clase de gimnaziu impli-

cate, 30 octombrie – 3 noiembrie 2017 

11. Florea Carmen 

 Moștenirea lui Eminescu, profesori din școală, Școala Gimnazială nr. 149, ianuarie-iunie 2018 

 Participare la proiectul ”Mica Unire - primul pas spre România” 
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 Participare la proiectul ”1 Decembrie, Ziua Națională a României” 

12. Impreuna la Mega Picnic, Dumbravă Petronela și Marinela Gyorffy, Barcan Aneta, clasa a V-a C, Parc IOR, 01.10.2017 

13. Proiect – ”Mica Unire, primul pas spre România”, Dumbravă Petronela și Marinela Gyorffy, Barcan Aneta, Serghie Cor-

nelius 

14.  Ianuarie 2018 – expozitie cu desene realizate de catre elevii claselor a VII-a, expuse in holul scolii. Tema a fost “Fizica 

in viata noastra de zi de zi”, coordonator profesor Nicolae Codruta 

15. Ianuarie 2018 – expozitie cu desene realizate de catre elevii claselor a VII-a, expuse in holul scolii. Tema a fost “Fizica in 

viata noastra de zi de zi”, coordonator profesor Nicolae Codruta 

16. „9 Mai – Ziua Europei”- Nicolae Codruta, Chiriacov Elena, Guran Tinca, Cocu Emil, clasele VID, VII B, VI B,  activi-

tate realizata pe 3 mai 2018 

17. Mega Picnic, Hurjui Cosmina, Musuroi Gina, Adam Maria, elevii Scolii Gimnaziale nr. 149, Parc I.O.R., 20.05.2018 

18. Primaria copiilor, Mitrache Iuliana prof coord, Dumbrava Petronela, Gyorffy Marinela, Barcan Aneta 

19. Florea Carmen, Moștenirea lui Eminescu, profesori din școală, Școala Gimnazială nr. 149, ianuarie-iunie 2018 

20. Iacob Rodica, coordonator al proiectului „În familie, la Mega Picnic!”,  aproape 1200 de participanţi (elevi, părinţi, cadre 

didactice), 13 mai 2018 

21. Iacob Rodica, coordonator al proiectului „Călătorie lingvistică şi muzicală prin Europa”, 11 clase de gimnaziu implicate, 

3 mai 2018 

22. Vasile Ionica – Proiectul ”Expo Sănătate pentru copii”, Organizator Asociația Respiro, 16.04.2018, Școala Gimnazială 

nr. 149 

23. Vasile Ionica – Programul Educațional Always, MEN și Procter and Gamble Marketing Romania SRL, 25.04.2018 

24. Vasile Ionica – proiect - Catalogul Electronic, Primăria sectorului 3, București 

25. Vasile Ionica, Enea Florentina Amalia, Găvănescu Alina Irinel, ”Împreună la Megapicnic”, toată școala: elevi, cadre 

didactice, părinți, Parcul Alexandru Ioan Cuza, 13 mai 2018 

26. „Școala Bucureșteană Dezbate-Alege! ” demers inițiat de PROEDUS, sub egida Parteneriatului Civic pentru Educație – 

CIVITAS, Vasile Ionica, Sofrone Florina, Guran Tinca, Mitrache Iuliana, Pavaloaie Nicoleta, Tritescu Mihaela si Benea 

Dana, Scoala Gimnaziala nr. 149, mai, 2018. 

27. „Impreuna la Mega picnic”,au participat cadrele didactice, elevii si parintii scolii, Parcul IOR, 13 mai 2018. 

28. Dobre Mihaela, proiect dedicat claselor a V-a, „Drepturile, prin ochi de copil”. 

 

  

Proiecte  si activitati desfasurate la nivel de  municipiu 

 

- 4-8 noiembrie 2017 – Concursul de desene “Alexandru Ene” cu tema “Atomul – prietenul nostru”  , organizat de 

Asociatia Romana Energia Nucleara "AREN",  la care au participat 5 elevi din clasa a VIII-a A, coordonati de pro-

fesor Nicolae Codruta; 

- ,, Educat si sanatos ’ , Chiriacov Elena,  clasa 7B ; 12.04.2018,  

- ,, Expo Sanatate pentru copii ” , Chiriacov Elena,  clasele a VII a ( 16.04.2018 ) ; organizat de Asociatia Respiro. 

 

Proiecte inițiate și coordonate de ISMB la nivel național: 

 

Învățământ primar 

 

1. Boboc Domnica, clasa I A:  Participare în cadrul Proiectului „Mic și ecologist, Brănești – Ilfov, noiembrie 2017  

2. Mirela Sîrbu și elevii clasei I C au participat la Proiectul Cultural „Case și prăvălii” din Programul „București – 

Oraș participativ”, proiect realizat în parteneriat cu primaria Capitalei, Muzeul Naţional de Artă, ARCUB, Asociaţia 

Istoria Artei. 

3. Edu Camelia, clasa a II-a C, Mic și ecologist, 30 elevi, Brănești- Ilfov, noiembrie 2017 

4. Stanciu Mihaela: concurs interjudețean cu participare națională de creație plastică “Sărbători Fericite!”  

5. Stanciu Mihaela: concurs interjudețean “Magia Crăciunului”  

6. Stanciu Mihaela: proiect educațional interjudețean „Tărâmul Magic al Copilăriei” 

7. Ștefan Irina, clasa IV B Mic și ecologist, 30 elevi, Brănești- Ilfov, noiembrie2017 

8. Ștefan Irina, clasa IV B ABC-ul îngrijirii animalelor de companie, 30 elevi 

9. Aura Popa și elevii clasei a IV-a D au participat la Proiectul Cultural „Case și prăvălii” din Programul „București – 

Oraș participativ”, proiect realizat în parteneriat cu primaria Capitalei, Muzeul Naţional de Artă, ARCUB, Asociaţia 

Istoria Artei. 
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10. Elevii claselor a II-a, a III-a și a IV-a au participat la proiectul national ,,Și eu trăiesc sănătos,, SETS. 

11. În colaborare cu Salvați Copiii mai multe clase din unitatea școlară au participat la diverse desfășurate sub sloganul 

”Respectați-vă promisiunile! Educație incluzivă și de calitate pentru toți copiii”. 

12. ,,Pepiniera de talente” a antrenat un număr mare de elevi în diverse domenii:sport,literatură,teatru,pictură,muzică 

13. ,,Cel mai frumos gând pentru mama” este proiectul desfășurat în colaborare cu ISMB și Antena 3. 

14. Ora de educație rutieră este tema programului de informare rutieră în școli derulat în colaborare cu EDIT și ISMB. 

15. În colaborare cu ISMB  crearea unui spirit civic și educative la elevi a avut loc în cadru derulării proiectului ,,Fără 

ură , cu toleranță ” 

16. Proiectul ,,Educat și sănătos în Sectorul 3” a antrenat un număr foarte mare de elevi din ciclul gimnazial. 

17. Școala Bucureșteană  dezbate-alege  este tema proiectului educativ CIVITAS. 

18. Scoala sigurantei TEDI  în colaborare cu IGPR și DGPMB a avut ca scop  siguranța elevilor în și în afara școlii.  

19. ABC-ul Îngrijirii Animalelor de Companie - un program educațional care îi învață totul despre îngrijirea animale-

lor de companie derulat de ARPAC – Asociația Română a Producătorilor de Hrană pentru Animale de Companie – 

mai 2018 

20. Pal Cătălina, clasa P A, Ungureanu Maricica, clasa P B, Ilie Adriana, clasa P C, Mihăilă Delia, clasa P D, Boboc 

Domnica, clasa I A, Guțu Geanina, clasa I B, Sîrbu Mirela, clasa I C, Rădulescu Stelieana, clasa I D, Loloiu Floren-

tina, clasa I E, Triţescu Mihaela, clasa II A, Sofronea Lelia, clasa II B, Edu Camelia, clasa II C, Benea Daniela, cla-

sa II D, Stanciu Mihaela, clasa II E, Pletea Mihaela, clasa III A, Mateescu Loredana, clasa III B, Niculescu Rodica, 

clasa III C, Nedelea Mihaela, clasa III D, Păvăloaie Nicoleta, clasa III E, Napa Sinica, clasa IV A, Ștefan Irina, clasa 

IV B, Gavrilă Veta, clasa IV C, Popa Aura, clasa IV D   

21. Proiectul ”Tradiții la români”, CAEM poziția 14/2018, Boboc Domnica, clasa I A, martie 2018 

22. Proiectul ”Muguri de primăvară”, ediția a V-a, Boboc Domnica, clasa I A, martie 2018 

23. Proiectul ”307 gânduri și culori”, ediția a VII-a, Boboc Domnica, clasa I A, an școlar 2017- 2018 

24. Trițescu Mihaela a participat la proiectul „Școala bucureșteană dezbate-alege!” inițiat de PROEDUS, aprilie-mai 

2018 

25. Proiectul ”Tradiții la români”, CAEM poziția 14/2018, Edu Camelia, clasa II C, martie 2018 

26. Proiectul ”Muguri de primăvară”, ediția a V-a, Edu Camelia, clasa II C, martie 2018 

27. Proiectul ”307 gânduri și culori”, ediția a VII-a, Edu Camelia, clasa II C, an școlar 2017- 2018 

28. Pletea Mihaela, Mateescu Loredana, Niculescu Rodica, Păvăloaie Nicoleta au participat la proiectul „ Ora de edu-

cație rutieră”  

29. Păvăloaie Nicoleta a participat la proiectul „Școala bucureșteană dezbate-alege!” inițiat de PROEDUS, aprilie-

mai 2018 

30. Gavrilă  Veta, Ștefan Irina, Popa Aura, Napa Sinica- „Expo Sănătate pentru copii”-proiect organizat de Asociația 

Respiro-16.04.2018 

31. Proiectul „Tradiții la români”, CAEM poziția 14/2018, Ștefan Irina , clasa IV B, martie 2018 

32. Proiectul „Muguri de primăvară”, ediția a V-a, Ștefan Irina , clasa IVB, martie 2018 

33. Proiectul „307 gânduri și culori”, ediția a VII-a, Ștefan Irina , clasa IVB, an școlar 2017- 2018 

34. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E - Concurs interjudețean cu participare națională  de creație plastică și practica “Di-

versitate și incluziune în căsuța bucuriei” (mai 2018). 

Învățământ gimnazial 

1. Concursul de desene ,,Alexandru Ene” cu tema ,,Atomul și universul” organizat de Asociația 

Romînă de Energie Nucleară desfășurat la nivel național a antrenat elevi din ciclul gimnazial sub în-

drumarea doamnei profesor Nicolae Codruța 

2. Vasile Ionica, Proiect PROEDUS & PMB, 23 - 30.04.2018, ”Școala Bucureșteană Dezbate – Alege” 

                 

Proiecte pe plan internațional 

 

Învățământ primar 
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1. Boboc Domnica a participat cu elevii clasei I A la Campania națională de marcare a Zilei Internaționale a Drepturi-

lor Copilului – „Opinia ta este un drept fundamental” desfășurat de Organizația Salvați Copii, în perioada 20 – 

24.11.2017 

2. Boboc Domnica, clasa I A Participare la Programul de educație interculturală Aici-Acolo, 2017-2018, Erasmus 

Plus- Serviciul European de voluntariat 

3. Ștefan Irina, clasa IV B Programul de educație interculturală Aici-Acolo, 2017-2018, Erasmus Plus- Serviciul 

European de voluntariat 

4. Ștefan Irina, clasa IV B Ziua internațională a Drepturilor copilului - Opinia ta este un drept fundamental, Or-

ganizația Salvați copiii, 20-24.11.2017 

5. Edu Camelia, Programul de educație interculturală Aici-Acolo, 2017-2018, Erasmus Plus- Serviciul European de 

voluntariat 

6. Edu Camelia - Ziua internațională a Drepturilor copilului - Opinia ta este un drept fundamental, Organizația Sal-

vați copiii, 20-24.11.2017 

7. Boboc Domnica a participat la implementarea Programului ”Aici-Acolo”, realizat de A.C.T.O.R. în parteneriat cu 

MEN și CCD, în cadrul programului Erasmus plus- Serviciul European de Voluntariat, an școlar 2017 - 2018 

8. Edu Camelia a participat la implementarea Programului ”Aici-Acolo”, realizat de A.C.T.O.R. în parteneriat cu MEN 

și CCD, în cadrul programului Erasmus plus- Serviciul European de Voluntariat, an școlar 2017 - 2018 

9. Ștefan Irina a participat la implementarea Programului ”Aici-Acolo”, realizat de A.C.T.O.R. în parteneriat cu 

MEN și CCD, în cadrul programului Erasmus plus- Serviciul European de Voluntariat, an școlar 2017 - 2018

  

 

Învățământ gimnazial 

 Săptămâna spațiului cosmic este tema unor activități în cadru unui proiect on-line internațional în care elevii au fost 

coordonați de doamnele profesor Nicolae Codruța și Vasile Ionica. 

 Vasile Ionica: - ”19 zile de activism împotriva abuzului și violenței față de copii și tineri” – 1-19 nov. 2017. 

 5-9 octombrie 2017– Saptamana Spatiului Cosmic – activitati desfasurate in cadrul unui proiect international de catre 

elevii claselor a VII-a B si a VIII-a A, coordonati de doamnele profesoare Vasile Ionica si Nicolae Codruta 

 ,, Educat si sanatos ’ , Chiriacov Elena,  clasa 7B ; 12.04.2018,  

 ,, Expo Sanatate pentru copii ” , Chiriacov Elena,  clasele a VII a ( 16.04.2018 ) ; organizat de Asociatia Respiro.  

 ,, Educat si sanatos ’ , Chiriacov Elena,  clasa 7B ; 12.04.2018,  

 ,, Expo Sanatate pentru copii ” , Chiriacov Elena,  clasele a VII a ( 16.04.2018 ) ; organizat de Asociatia Respiro. 

 Aplicatie pentru Proiect Erasmus+ „Follow us for an education with love”, Hurjui Cosmina, 21.03.2018 

 „ELT British Camps Romania 2018”, Hurjui Cosmina, Musuroi Gina, Moeciu, iulie 2018 

 

Aspecte pozitive: 

 implicarea unui număr relativ mare de cadre didactice şi elevi într-o diversitate de proiecte şi programe; 

 

Aspecte negative: 

 responsabilizarea excesivă a aceloraşi cadre didactice dispuse să se implice în organizarea şi desfăşurarea proiectelor şi 

programelor. 

 

Recomandări:  

 Se simte nevoia ca profesorii diriginţi să se implice mai mult în organizarea unor proiecte locale, la nivelul claselor, 

astfel încât toţi copiii să aibă şansa să participe. Aceste proiecte nu trebuie să fie de anvergură, ci prin conţinutul lor să 

antreneze copiii în activităţi care să-i ajute la reconsiderarea atitudinii faţă de şcoală şi viaţă. 

 Recomandăm tuturor profesorilor să candideze pentru burse individuale Comenius care le oferă şansa să se perfecţioneze 

în străinătate.  

 Este necesar să ne gândim la nişte proiecte în care să implicăm părinţii, astfel încât să înţeleagă necesitatea comunicării 

cu copiii şi a sprijinirii lor de a depăşi anumite momente dificile. 

 Proiecte destinate contracarării extinderii violenţei în şcoală. 

 

Programul Școală după Școală 
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La începutul lunii septembrie, cadrele didactice implicate în program au făcut o evaluare iniţială a fiecărui copil, în 

cadrul activităţilor pe care urmau să le desfăşoare. Au  aplicat probe orale, fişe pentru o observare sistematică a 

comportamentului, nivelului de achiziţii la care au ajuns copiii.  

          În desfăşurarea activităţilor au utilizat metode şi procedee specifice învăţării prin cooperare,au fost sprijiniti în 

activităţile de rezolvare a temelor, au imbinat activităţile intelectuale cu jocul şi relaxarea.     

         Între metodele de evaluare utilizate am folosit atât metodele tradiţionale, dar mai ales cele activ-participative.    

Pe parcursul semestrului I, cadrele didactice au identificat resursele informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite 

şi în permanenţă au selectat activităţi şi situaţii de lucru, astfel încât acestea să capete un caracter antrenant, in concordanţă cu 

stilurile de învăţare ale elevilor şi cunoştinţele lor anterioare.  

În cadrul activităţilor didactice utilizeză strategii didactice care transformă elevul într-un factor activ al propriei 

formări, construiesc situaţii de învăţare care solicită participarea creativă a cât mai multor elevi.  

        Au utilizat resursele educaţionale ale bibliotecii, ale surselor de informaţie, utilizarea calculatorului, resurselor de pe 

internet  si softurilor educationale în activitatea didactică. Limbajul a fost adaptat la nivelul achiziţiilor anterioare ale 

educabililor, prin explicarea noţiunilor, corectarea greşelilor de exprimare, folosirea limbii române literare şi a unui limbaj 

corect, decent şi adecvat statutului de cadru didactic. 

         S-au utilizat manualele si auxiliarele curriculare autorizate, aşa încât, să se poată asigura caracterul intra şi 

transdisciplinar al  cunoştinţelor. 

         Verificarea atingerii obiectivelor s-a realizat prin evaluare formativă, continuă, urmată de verificarea confirmării de 

către părinţi, a luării la cunoşinţă a rezultatelor obţinute la evaluări. Valorizarea activităţilor s-a facut prin realizarea unor 

portofolii cu lucrarile elevilor, prin exemple de bună practică. 

 

Puncte tari  

Profesionalismul cadrelor didactice, implicarea lor adecvată în realizarea obiectivelor propuse, Planificarea unor activităţ i 

prin care elevii sunt încurajaţi să depăşească graniţele curriculum-ului obişnuit, să rezolve probleme din viaţa reală sau cele 

cu relevanţă social, 

Ameliorarea situației la învățătură a majorităţii elevilor cuprinşi în program, 

Sprijin util în vederea reducerii absenteismului şcolar,  

Evitarea eşecului şcolar în cazul elevilor care se încadrează în această categorie de risc Implicarea mai activă a unor familii în 

relaţia copilfamilie-şcoală, 

Organizarea şi desfășurarea unor activităţi diverse, utile şi benefice elevilor. 

 

Puncte slabe  

Insuficienta implicare a unor familii în contextual sprijinirii elevilor, în relaţia cu şcoala pentru o educaţie pozitivă, 

Fonduri insuficiente pentru susţinerea financiară a programului SDS, 

Starea materială precară şi nivelul de cultură şi de instruire ale unor familii, 

Spaţiu insuficient pentru derularea programului. 

 

 Oportunităţi  

Personal calificat, caracterizat prin profesionalism şi prin dorinţa de implicare în desfăşurarea în condiții optime a 

activităţilor propuse, 

Posibilitatea organizării întâlnirilor între familiile elevilor neimplicate în program cu părinţii care fac voluntariat în cadrul 

programului. 

 

Amenințări: 
Implicarea insuficientă a unor familii în susţinerea efortului şcolii pentru evitarea eşecului şcolar, 

Dezinteresul unor elevi în ceea ce priveşte completarea lacunelor în cunoştinţe, 

Mediu familial al unor elevi, inadecvat dezvoltării stimei de sine a acestora. 

 

VII. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

 

I. COMISIA DIRIGINŢILOR 

 

Responsabil profesor Rodica Iacob, având ca membri profesorii diriginţi ai claselor V-VIII. 

Conform planului managerial elaborat pentru  anul şcolar 2017-2018, s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

1. Activităţi organizatorice:  

 constituirea Comisiei diriginţilor  

 discutarea fişei de atribuţii a dirigintelui şi a fişei de evaluare a activităţii sale 

 întocmirea planificărilor calendaristice conform curriculumului naţional 
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 Analiza activităţii desfăşurate în semestrul I;  

 Dezbaterea planului de activităţi din semestrul al II-lea (februarie 2018).  

2. Procurarea şi mediatizarea materialelor bibliografice:  

A fost prezentat site-ul Blogul dirigintelui, care oferă cele mai recente materiale privind activitatea educativă, si 

volumul Exerciţii de dirigenţie, ce conţine exemple de bună practică din activitatea diriginţilor evaluaţi de metodişti şi 

inspectori în anii şcolari trecuţi.  

             3. Creşterea eficienţei activităţii dirigintelui, prin  cooperare şi împărtăşire a experienţelor pozitive şi 

aplicarea cu prioritate a măsurilor privind strategia pentru combaterea violenţei şi a absenteismului şcolar: 

 Doamna profesoară Gina Muşuroi, dirigintele clasei a V-a C, a susţinut o lecţie deschisă la dirigenţie, cu tema “Ce 

ţie nu-ţi place altuia nu-i face” (decembrie 2017). 

Organizarea, de către prof. diriginte F. Sofrone, a lectoratului cu tema Relaţia părinte-elev în perioada actuală, pen-

tru părinţii elevilor din clasa a V-a B (mai 2018). 

 

Chiriacov Elena- Vizionare piese de teatru –participanti elevii clasei 7B; data 7 iunie 2018; invitati: parintii acesto-

ra. Organizator – prof. Rodica Iacob. 

4. Asigurarea cunoaşterii cadrului legislativ:  

 Prelucrarea în cadrul şedinţelor cu părinţii şi la orele de dirigenţie a R.I., a R.O.F.U.I.P şi a Statului 

elevului. 

 Consilierea şi îndrumarea permanentă a profesorilor diriginţi (mai ales a celor debutanţi) de către 

responsabilul Comisiei metodice a diriginţilor.  

 Şedinţe de instruire şi documentare realizate de către diriginţii claselor a VIII-a pentru informarea 

părinţilor privind calendarul şi metodologia Evaluării Naţionale şi a Admiterii în liceu. 

            5. Implicarea în proiecte şi programe: 

 organizarea   activităţii Împreună la Mega Picnic, în care s-au implicat peste 1200 de persoane, pă-

rinţii elevilor,  foşti şi actuali elevi, foşti şi actuali profesori ai şco lii (30 septembrie 2017); 

 în Săptămâna Altfel, derularea  proiectului Povestea meseriei mele, la desfăşurarea căruia au partici-

pat părinţii elevilor,  foşti elevi şi foşti profesori ai şcolii (30 octombrie-3 noiembrie 2017); 

 derularea, în Săptămâna Altfel, a unui concursuri între clase, desfăşurat de Haloween:  Cel mai 

original costum; 

 Iniţierea de către diriginţi a unei activităţi caritabile, care a constat în donaţii de  alimente, detergenţi 

etc. către acei angajaţi ai şcolii care au o situaţie financiară precară (decembrie 2017). 

 organizarea   proiectului În familie, la Mega Picnic, în care s-au implicat aproape 1200 de persoane, 

părinţii elevilor,  foşti şi actuali elevi, foşti şi actuali profesori ai şcolii (13 mai 2018); 

 implicarea tuturor claselor 5-7 în derularea proiectului „Călătorie lingvistică şi muzicală prin Euro-

pa”,  în data de 3 mai 2018; 

 iniţierea de către coordonatorul Consiliului elevilor V-VIII, prof. E. Chiriacov-Manciu, a unei acţiuni 

caritabile, care a constat în donaţii de  alimente, haine şi jucării  pentru copii din familii sărace (1 

Iunie 2018); 

 organizarea unei întâlniri între foşti elevi ai şcolii, acum liceeni, şi elevii de clasa  a VIII-a, în scopul 

cunoaşterii mai eficiente a liceelor bucureştene (14 iunie 2018). 
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10. Activităţi recreative extraşcolare care duc la sudarea colectivului de elevi şi la o mai bună cunoaştere 

/autocunoaştere a elevilor: vizionări de filme sau spectacole de teatru, excursii, vizite, serbări etc. 

Aspecte pozitive: 

 Implicarea entuziastă a elevilor, a părinţilor şi a cadrelor didactice în proiectul “Împreună la Mega Picnic”; 

 Implicarea eficientă a diriginţilor în rezolvarea problemelor apărute la clasă; 

 Existenţa unui număr impresionant de activităţi extraşcolare şi extracurriculare derulate de Şcoala 

Gimnazială Nr. 149. 

Aspecte negative:  

  Îndrumarea şi supravegherea elevilor în timpul pauzelor; 

  Nerealizarea  de interasistenţe; 

  Prezenţa  a trei cadre didactice la lecţia deschisă la dirigenţie şi absenţa nemotivată a unor diriginţi;  

  Nerespectarea, de către unii profesori diriginţi, a termenelor de predare a planificărilor. 

II. COMISIA O.S.P. 

 

Responsabilul comisiei a fost prof. Iacob Rodica, membrii fiind diriginții de clasa a VIII-a 

I. Obiective urmărite: 

 Mediatizarea reţelei şcolare la nivelul municipiului Bucureşti; 

 Pregătirea elevilor pentru susţinerea Evaluării Naţionale; 

 Consilierea elevilor privind alegerea formei de învăţământ, potrivită nivelului de cunoştinţe, deprinderi, aptitudini şi 

interese profesionale. 

II. Activităţi desfăşurate: 

 În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, Comisia O.S.P. a desfăşurat următoarele activităţi: 

1. Afişarea metodologiei organizării Evaluării Naţionale şi a Admiterii în licee şi şcoli profesionale – 2017 (octombrie 

2017); 

2. Prelucrarea documentelor (la orele de dirigenţie şi în şedinţele cu părinţii (noiembrie 2017 și permanent); 

3. Testarea opţiunilor elevilor de clasa a VIII-a  între geografie şi istorie, ca disciplină pentru teză (octombrie 2017);   

4. Stabilirea graficelor de pregătire a elevilor în vederea susţinerii Evaluării Naţionale la limba română şi matematică 

(septembrie 2017); 

5. Aplicarea unor chestionare de interes şi aptitudini la nivelul claselor a VIII-a  (ianuarie 2018); 

6. Cunoaşterea şi popularizarea reţelei şcolare a Municipiului Bucureşti prin reactualizarea panoului O.S.P. (octombrie 

2017); 

7. Realizarea unei statistici a profilurilor existente în municipiul Bucureşti (noiembrie 2017); 

8. Organizarea pretestării elevilor în vederea susţinerii Evaluării Naţionale, prin teste de evaluare cu subiecte similare 

celor din programă. 

9. Implicarea tuturor elevilor de clasa a VIII-a in Simalarea examenului de Evaluare Națională 
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III. Aspecte pozitive: 

o Colaborarea foarte bună a coordonatorului Comisiei cu prof. diriginţi ai claselor a VIII-a. 

o Consilierea foarte bună a elevilor privind alegerea formei de învăţământ potrivite. 

 

IV. Aspecte negative: - 

III.  CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR  clasele V-VIII 

 

Activitatea, coordonată de dna profesoară Elena Chiriacov,  s-a desfasurat în baza prevederilor Regulamentului de 

Ordine Interioară și a Regulamentului CSE, urmarind în principal urmatoarele obiective: 

I. Conlucrarea eficienta a elevilor si a cadrelor didactice in diferite programe educationale  

II. Educarea elevilor din punct de vedere civic si moral. 

Au avut loc intruniri ale CSE in fiecare luna. Au fost desfasurate urmatoarele activitati: 

1. Constituirea CSE (septembrie 2017) 

 – prezentarea liderilor cl.V – VIII; completarea bazei de date; 

                         Prelucrarea Regulamentului CSE. 

2. Alegerile pentru Consiliul Scolar al Elevilor. (octombrie 2017) 

- octombrie  : Depunerea dosarelor pentru candidatura si validarea acestora; 

                       Stabilirea componentei Biroului Executiv al CSE. 

                        Prin votul membrilor CSE au fost alesi directorii de departamente: 

Alecu Maria ( 7A )si Dobre Bianca (6A ) – Resp. Departament Concursuri Scolare si Extrascolare; 

Simion Alexandra ( 8B ) – Resp. Departament Avocatul Elevilor; 

                       Paraschiv  Valentin (8 A ) – Resp. Departament Sport . 

Rogobete Mara ( 7A )- Resp.Departament Proiecte si programe scolare. 

                                     Alegeri pentru functia de Presedinte CSE ( 12.10. 2017 ). 

      Alegerile s-au desfasurat conform Metodologiei prezente in OMECTS nr.4247 / 21.06.2010  

                  Dupa validarea voturilor s-au obtinut urmatoarele rezultate : 

                     Gazdaru Ana ( 7A ) –    presedinte CSE; 

                         Rogobete Dora ( 7A ) –  vicepresedinte CSE; 

                  Solomon  Teodora  ( 7B ) –  secretar CSE. 

3. Informari privind activitatile / proiectele desfasurate in scoala (22.09.2017; 14.11.2017; 12.12.2017; 

03.05.2018) 

4. ,, Festivalul de Craciun”  ( 18.12.2017 ) –  activitate propusa de Gazdaru Ana, presedinte CSE . Activitatea 

a cuprins mai multe momente : impodobirea bradului de Craciun, colinde si Targul de Craciun cu produse 

specifice sarbatorilor de iarna ( prajituri, decoratiuni etc.). 

In urma donatiilor s-a obtinut suma de 800 ron . Banii vor fi folositi pentru achizitionarea de echipamente 

sportive. 

5. ,, Copacul cu fapte bune „ ( 01.06.2018 ) – activitate caritabila desfasurata in Parcul Cismigiu ; elevi ai 

claselor 5C , 6A , 6B , 6C , 7A si 7B au donat rechizite scolare , jucarii si produse de igiena personala copiilor 

defavorizati. La activitate au participat parinti si d-na prof.Liliana Catrinescu. 

PUNCTE TARI 

 

1.   Implicarea deosebita a elevilor din clasele V - VIII  in activitatile propuse. 

2.  O colaborare eficienta a reprezentantilor CSE cu cadrele didactice. 

3.  Informarea tuturor elevilor de gimnaziu privind activitatile desfasurate in scoala sau proiectele in curs de 

desfasurare. 

 

PUNCTE SLABE 
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1. Slaba implicare a elevilor din clasele terminale in desfasurarea activitatilor propuse . 

2. Lipsa unui spatiu destinat intrunirilor CSE ; din acest motiv , elevii din clasa a VIII a nu reusesc sa ajunga 

la toate sedintele. 

NE  PROPUNEM 

 

1. Promovarea imaginii scolii prin diverse activitati ; 

2. Implicarea unui nr. mai mare de elevi in proiecte noi . 

 

IV. CABINETUL DE CONSILIERE ŞI ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

NUMELE SI PRENUMELE CONSILIERULUI ŞCOLAR : Pârâianu Mihai Bogdan 

UNITATEA ŞCOLARĂ : Școala Gimnazială nr. 149 și Școala Gimnazială nr.54 Sectorul : 3 

În semestrul I: 

Tabel 1 

Număr beneficiari ai 

Activităţii cabinetului  de asistenţă 

psihopedagogică 

(CAPp) 

Tipul activităţii 

de consiliere 

Elevi Părinţi Profesori 

Consiliere individuală (numar de persoane distincte 

care au beneficiat de consiliere) 

33 40 10 

Consiliere de grup în cabinet 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

părinţi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

profesori 

4 3/grup 5 3/grup - - 

 

Tabel 2  

Tematica abordată/Consiliere de grup la clasă Număr total activităţi Număr total beneficiari 

Autocunoaştere  13 300 

Comunicare și abilități sociale  4 100 

Managementul informațiilor și învățării 4 100 

Planificarea și dezvoltarea  carierei 4 100 

Stilul de viață sănătos 4 100 

 

Tabel 3 

N

r 

cr

t 

Activităţi desfăşurate conform 

Registrului de activităţi de la 

cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 

(în cabinet) 

PĂRINŢI 

(în cabinet) 

PROFESORI 

(în cabinet) 

1 

 Nr. Elevilor consiliaţi individual 
Nr. Părinţi consiliaţi 

individual 

Nr. Profesori 

consiliaţi 

individual 

Autocunoaştere 33 40 10 

Comunicare și abilități sociale 33 - - 

Managementul informațiilor și 

învățării 
33 - - 

Planificarea și dezvoltarea  

carierei 
33 - - 

Stilul de viață sănătos 33 - - 

2 Implicare în studii psihosociologice la nivel de scoală, sector, CMBRAE, alte instituţii: 
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a) ca organizator - 

b) ca participant - 

3 

Activităţi metodico-ştiinţifice  

a) cursuri de 

formare/perfecţionare 

Denumire Formator Participant 
Instituţia 

organizatoare 
Perioada 

N

r. 

or

e 

Nr. 

credite 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

b) seminarii, simpozioane, 

conferinţe, workshopuri, congrese 

 

Denumire 

 

 

 

Participa

nt fără 

lucrare 

 

 

Participant 

cu lucrare 

 

 

Titlul lucrării 

 

 

Locul 

desfăşură

rii 

 

Data 

 

- - - - - - 

- - - - - - 

4 

Activități de 

promovare/informare 

(publicatii, participari la 

emisiuni radio-TV) 

Titlul/ 

tema 
Instituţia Data 

- - - 

- - - 

5 Alte activităţi relevante 

Participare proiect „Curaj Civic” 

Susținere lectorate cu părinții 

- 

6 

Problematica (cazuistica) cu cea 

mai mare frecvenţa înregistrată 

în unitatea dvs. 

(*Ierarhizați 

problematica/cazuistica 

înregistrată în unitatea dvs.) 
 

Autocunoaştere 1 

Comunicare și abilități sociale 5 

Managementul informațiilor și învățării 2 

Planificarea și dezvoltarea  carierei 4 

Stilul de viață sănătos 3 

7 

Copii cu CES (cu certificat de 

orientare scolara si 

profesionala) 

Nr. cazuri în unitatea şcolară 
Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogica 

15 5 

8 
Copii ai căror părinți sunt 

plecați la muncă în străinătate 

Nr. cazuri în unitatea şcolară 
Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogica 

- - 

9 Copii în risc de abandon școlar 
Nr. cazuri în unitatea şcolară 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogica 

- - 

 

Implicarea în proiecte şi programe 

 

Nr. 

Crt. 

Titulul 

proiectului/ 

programului 

Calitatea 

(iniţiator, 

participant, 

colaborator) 

Tipul 

(local, 

regional, 

naţional, 

european) 

Finanțare 

Loc de 

desfăşurare 

Grup 

ţintă 

Durata 

(înluni) 
Fără 

finanțare 

Finanţare 

internă 

Finanţare 

externă 

1 - - - - - - - -  - 

2 - - - - - - - -  - 

3 - - - - - - - -  - 

 

Situaţia cazurilor de agresivitate/ bullying/ violenţă şcolară 

Numar de activităţi de informare,  prevenire si consiliere   4 
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Număr de elevi consiliaţi individual - 

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasa) 80 

Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente agresive / violente) - 

Număr de profesori consiliaţi  4 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 2 

 

Activităţi de informare şi prevenire a consumului de substanţe cu risc 

Număr subiecţi consiliaţi individual Număr activităţi de informare, prevenire 

- - 

 

În semestrul al II-lea: 

Tabel 1 

Număr beneficiari ai 

Activităţii cabinetului  de asistenţă 

psihopedagogică 

(CAPp) 

Tipul activităţii 

de consiliere 

Elevi Părinţi Profesori 

Consiliere individuală (numar de persoane distincte 

care au beneficiat de consiliere) 

15 10 5 

Consiliere de grup în cabinet 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

părinţi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

profesori 

2 2/grup - - - - 

 

Tabel 2 

Tematica abordată/Consiliere de grup la clasă Număr total activităţi Număr total beneficiari 

Autocunoaştere  10 250 

Comunicare și abilități sociale  2 50 

Managementul informațiilor și învățării 3 80 

Planificarea și dezvoltarea  carierei 3 80 

Stilul de viață sănătos 0 0 

Tabel 3 

N

r 

cr

t 

Activităţi desfăşurate conform 

Registrului de activităţi de la 

cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 

(în cabinet) 

PĂRINŢI 

(în cabinet) 

PROFESORI 

(în cabinet) 

1 

 Nr. Elevilor consiliaţi individual 
Nr. Părinţi consiliaţi 

individual 

Nr. Profesori 

consiliaţi 

individual 

Autocunoaştere 15 10 5 

Comunicare și abilități sociale 15 - - 

Managementul informațiilor și 

învățării 
15 - - 

Planificarea și dezvoltarea  

carierei 
15 - - 

Stilul de viață sănătos 15 - - 

2 

 

Implicare în studii psihosociologice la nivel de scoală, sector, CMBRAE, alte instituţii: 

a) ca organizator - 

b) ca participant - 

3 
Activităţi metodico-ştiinţifice  

a) cursuri de Denumire Formator Participant Instituţia Perioada N Nr. 
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formare/perfecţionare organizatoare r. 

or

e 

credite 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

b) seminarii, simpozioane, 

conferinţe, workshopuri, congrese 

 

Denumire 

 

 

 

Participa

nt fără 

lucrare 

 

 

Participant 

cu lucrare 

 

 

Titlul lucrării 

 

 

Locul 

desfăşură

rii 

 

Data 

 

- - - - - - 

- - - - - - 

4 

Activități de 

promovare/informare 

(publicatii, participari la 

emisiuni radio-TV) 

Titlul/ 

tema 
Instituţia Data 

- - - 

- - - 

5 Alte activităţi relevante 

- 

- 

- 

6 

Problematica (cazuistica) cu cea 

mai mare frecvenţa înregistrată 

în unitatea dvs. 

(*Ierarhizați 

problematica/cazuistica 

înregistrată în unitatea dvs.) 
 

Autocunoaştere 2 

Comunicare și abilități sociale 1 

Managementul informațiilor și învățării 3 

Planificarea și dezvoltarea  carierei 5 

Stilul de viață sănătos 4 

7 

Copii cu CES (cu certificat de 

orientare scolara si 

profesionala) 

Nr. cazuri în unitatea şcolară 
Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogica 

15 5 

8 
Copii ai căror părinți sunt 

plecați la muncă în străinătate 

Nr. cazuri în unitatea şcolară 
Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogica 

- - 

9 Copii în risc de abandon școlar 
Nr. cazuri în unitatea şcolară 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogica 

- - 

 

Implicarea în proiecte şi programe 

Nr. 

Crt. 

Titulul 

proiectului/ 

programului 

Calitatea 

(iniţiator, 

participant, 

colaborator) 

Tipul 

(local, 

regional, 

naţional, 

european) 

Finanțare 

Loc de 

desfăşurare 

Grup 

ţintă 

Durata 

(înluni) 
Fără 

finanțare 

Finanţare 

internă 

Finanţare 

externă 

1 - - - - - - - -  - 

2 - - - - - - - -  - 

3 - - - - - - - -  - 

 

Situaţia cazurilor de agresivitate/ bullying/ violenţă şcolară 

Numar de activităţi de informare,  prevenire si consiliere   2 

Număr de elevi consiliaţi individual - 

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasa) 60 

Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente agresive / violente) - 

Număr de profesori consiliaţi  2 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 2 
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Activităţi de informare şi prevenire a consumului de substanţe cu risc 

Număr subiecţi consiliaţi individual Număr activităţi de informare, prevenire 

- 3 

 

Notă : 

- Consilierii care îşidesfăşoarăactivitatea în mai multe unităţi şcolare vor întocmi rapoarte separate pentru fiecare 

ciclu de şcolaritate. 

- Tabelul nr 2 poate cuprinde atatea randuricatetematici distincte au fostabordate  in activitatilecuelevii la clasa ; 

- Se pot înscrie în raport şi alte informaţii relevante pentru activitatea de consiliere desfăşurată în unitatea şcolară, 

nemodificând structura acestuia. Aceste date se pot trece după tabelul care înregistrează proiectele şi programele 

- Acest raport se va completa în varianta electronică şi apoi se va printa în vederea avizării lui. 

 

V. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE 

 

Comisia a fost coordonată, la ciclul primar de înv. Geanina Guţu, iar la ciclul gimnazial, de prof. Mitrache Iuliana. 

 

Obiective urmărite: 

 Crearea unei echipe eficiente, prin constituirea comisiei şi a atribuţiilor membrilor 

 Organizarea şi diversificarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare 

 Atragerea elevilor şi profesorilor în diferite programe extraşcolare şi extracurriculare 

 

Excursii/ tabere 

 Centralizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare, la sfârşitul fiecărei luni calendaristice. 

 Monitorizarea excursiilor şi a vizitelor. 

 Realizarea evidenţei serbărilor de Crăciun.                     

Învățământ primar: 

1. Ungureanu Maricica, Mihăilă Delia-clasele P-B, P-D București- Târgoviște- Pucioasa- Promovarea Tradițiilor 

populare românești- 28.11.2017 

2. Ilie Adriana, Pal Cătălina- clasele P-C, P-A București- Târgoviște- Pucioasa- Promovarea Tradițiilor populare 

românești- 28.11.2017 

3. Boboc Domnica, clasa I A, excursie București – Bolintin Vale – Roata și retur, Activități educative (Atelier pictură 

pe lemn) și recreative (water ball, tiroliană, tir cu arcul, loc de joacă, trambulină, fotbal, baschet), 05.10.2017 

4. Mirela Sîrbu IC împreună cu Guțu Geanina, clasa IB o excursie tematică la Salina  Slănic Prahova în data de 

29.11.2017, pe traseul București – Ploiești – Slănic Prahova  

5. Loloiu Florentina, clasa I E, excursie Salina Ocnele Mari și Planetariu, 28.11.2017 

6. Triţescu Mihaela, clasa II A, excursie tematică București – Pitești – Cosești– retur, 9 noiembrie 2017 

7. Edu Camelia și Boboc Domnica, clasa IA + clasa II C, Aqua – Inn, Vizita la Mănăstirea din Potlogi, Aqua Inn, 

05.10.2017 

8. Stanciu Mihaela - Ionela și Loloiu Florentina, II E și clasa I E, Salina Ocnele Mari - Vâlcea Vizită la Salina Ocnele 

Mari (Vâlcea), vizita la Planetariu (Pitești), 28.11.2017 

9. Păvăloaie Nicoleta clasa III E, excursie tematică București – Pitești – Cosești– retur, 9 noiembrie 2017 

10. Mateescu Loredana clasa III B excursie la Atelierul Meșterului olar, în octombrie 2017 

11. Nedelea Mihaela clasa III D Turul Bucureștiului – octombrie 2017 

12. Popa Aura, clasa a IV a D, Turul Bucureștiului - octombrie 2017 

13. Ștefan Irina, clasa IV B, București – Ghighiu- Urlați, 05.10.2017, Curtea de Argeș – Fabrica de globuri, 20.11.2017 

14. Napa Sinica - IV A -București- Pucioasa, Fabrica de globuri 30.11.2017, Coșești - Atelier de olărit, 30.09.2017 

15. Ungureanu Maricica, Mihăilă Delia-clasele P-B, P-D – excursie București- Buzău – Vulcanii Noroioși și retur- 25 

mai 25 mai 2018 

16. Ilie Adriana, Pal Cătălina-clasele P-C, P-A- excursie București- Snagov-Balotești și retur- 21  mai 2018 

17. Boboc Domnica și Edu Camelia, clasele I A și a II-a C, București – Pitești – Golești și retur, ”Cunoașterea frumuse-

ților patriei”, 23.05.2018 

18. Mirela Sîrbu,  I C și Guţu Geanina, clasa I B o excursie tematică la Sinaia în data de 22.04.2017, pe traseul Bucu-

resti – Ploiesti – Sinaia  

19. Mirela Sîrbu,  I C și Guţu Geanina, clasa I B o excursie tematica „La stâna lui Mitu Ciobanul”, în data de 

23.05.2018; 
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20. Trițescu Mihaela, clasa II A, excursie tematică București – Dervent – Constanța – retur, 23 mai 2018 

21. Trițescu Mihaela, clasa II A, tabără la Hunedoara, 5-10 august 2018 

22. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E activitate în cadrul proiectului “Săptămâna Altfel”, desfășurată în data de 

18.05.2018: Excursie la Stana Cosești din Argeș 

23. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E tabără (5-10.08.2018) la Cheile Butii 

24. Boboc Domnica și Edu Camelia, clasele I A și a II-a C, București – Pitești – Golești și retur, ”Cunoașterea frumuse-

ților patriei”, 23.05.2018 

25. Mateescu Loredana a organizat o excursie tematică la Muzeul Goleşti,  mai 2018,  tabără Robo la Predeal (10-15 iu-

lie 2018), tabără internațională de limba engleză Cheile Grădiştei (29 iulie -04 august 2018) 

26. Niculescu Rodica a organizat o excursie școlară la ,, VULCANII NOROIOȘI” – 22.05. 2018 

27. Nedelea Mihaela a organizat o excursie  București-  Bughea de Sus, 24.05.2018 

28. Păvăloaie Nicoleta a organizat o tabără de schi la Predeal – februarie 2018, o excursie București – Constanța și re-

tur, 23.05. 2018 

29. Păvăloaie Nicoleta, clasa IV E, tabără la Hunedoara, 5-10 august 2018 

30. Napa Sinica, clasa IV A, excursie București – Vulcanii noroioși – Pâclele Mari – Pâclele Mici – retur 

31. Napa Sinica, clasa IV A, excursie de 2 zile „Rămas bun, ciclul primar!”, București – Predeal - retur 

32. Ștefan Irina, clasa IV-a B, București – Pitești – Golești și retur, „Cunoașterea frumuseților patriei”, 23.05.2018 

33. Ștefan Irina, clasa IV-a B, București- Bran Sohodol, 19.05-20.05.2018 

34. Popa Aura, clasa a IV-a D, Bughea de Sus - Care sunt cele 5 simțuri? - atelier, mai 2018 

35. Popa Aura, clasa a IV-a D, Retezat, Operele lui Brâncuși, iunie 2018 

36. Gavrilă Veta, clasa a IV-a C Excursie 2 zile București –Târgu Jiu - Cheile Butii-retur 9-10 iunie 2018 

 

Învățământ gimnazial 

 Moț Mihaela, 1-3.11.2017 – Excursie Alba Iulia Clasa a VIII-a B 

 Florea Carmen, Mitrache Iuliana, Bărcan Aneta, Gyorffy Marinela și clasele țaa care sunt diriginte; București-

Sighișoara-Tg. Mureș-Brașov, scop turistic, octombrie 2017 

 Hurjui Cosmina, Musuroi Gina, clasele a V-a C si a VI-a B, Bucuresti-Bran, excursie scolara, 01-02.11.2017 

 Sofrone Florina, clasa a V-a B, Bucuresti-Fundata, 1-2 noiembrie 2017. 

 Motohon Dorin, clasa a VII-a A, Bucuresti-Alba-Iulia, 1-3 noiembrie, 2017, scopul fiind, cunoasterea importantei 

orasului Alba-Iulia pentru istoria nationala. 

 Mitrache Iuliana, Florea Carmen, Dumbrava Petronela, Gyorffy Marinela, Barcan Aneta  clasele participante VI A, 

VI C, VII C, VII D, Bucuresti-Sighisoara, tematica Importanta istoriei Romaniei, data desfășurării 30.10-1.11.2018  

 Mitrache Iuliana: Tabara Predeal, tabara elevilor merituosi 03.02-07.02.2018 

 Excursie –Sighisoara, clasa a VII –a C, 3 - 5.11.2017, Gyorffy Marinela; Dumbrava Petronela 

 Tabara – Predeal - Gyorffy Marinela; Dumbrava Petronela, 3-7.02.2018 

 Barcan Aneta, Sighisoara clasa a VIII –a C,  03-05.11.2017 

 Guran Tinca, clasa a VI-a B, excursie  Brasov, Cetati Medievale , 01-02.11.2017 

 Guran Tinca, clasa a VI-a B, excursie  Brasov, Cetati Medievale , 01-02.11.2017 

 Guran Tinca, Sibiu- Muzeul ASTRA, Clasa a VI-a B , iunie 2018. 

 Hurjui Cosmina Tatiana, VI B, Sibiu, 01-02.06.2018 

 Hurjui Cosmina, Musuroi Gina, V C, VI B, Cheile Gradistei-Moeciu, tabara de limba engleza British Camp, 8-

14.07.2018 

 Mitrache Iuliana, Dumbrava Petronela, Gyorffy Marinela, Barcan Aneta: Excursie Baile Olanesti 01-03.06.2018 

 Sofrone Florina,Hurjui Cosmina si Guran Tinca, clasa a V-a B si a VI-a B,Bucuresti-Sibiu, 1-2 iunie 2018, excursie. 

 Sofrone Florina, clasa a V-a B, Bucuresti-Oradea, 1-7 august 2018, tabara. 

 Motohon Dorin, clasa a VII-a A, Bucuresti –Avrig, tabara 

 

Serbări/ Petreceri tematice/ Carnavaluri 

 

Învățământ primar 

1. Pal Cătălina- clasa P - A- serbare „Vine, vine Moș Crăciun!”- 13 decembrie 2017 

2. Ungureanu Maricica- clasa P - B- Uite, vine Moș Crăciun!- 20 decembrie 2017 

3. Mihăilă Delia- clasa P - D- Pentru Moș Crăciun!- 18 decembrie 2017 

4. Ilie Adriana- clasa P - C- serbare „În așteptarea lui Moș Crăciun”- 14 decembrie 2017 

5. Boboc Domnica a organizat cu elevii clasei IA serbarea „Magia Crăciunului”, în data de 19.12.2017 

6. Guțu Geanina, IB, Serbare:  „Uite, vine Moș Crăciun!” 19.12.2017 

7. Mirela Sîrbu I C - Parada costumelor de Haloween, 30. 10.2017 

8. Mirela Sîrbu I C - o șezătoare  cu ocazia Zilei Naționale, 28.11.2017 

9. Mirela Sîrbu I C - Serbarea de Crăciun „În așteptarea lui Isus”, 20.12.2017.  
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10. Loloiu Florentina a organizat cu elevii clasei I E serbarea „Magia Crăciunului”, în data de 19.12.2017 

11. Triţescu Mihaela, clasa II A, petrecere de Crăciun, Divertiland, 14 decembrie 2017 

12. Edu Camelia, clasa II C Festival Haloween, octombrie 2017 

13. Benea Mihaela clasa a II-a D, petrecere de Crăciun, Park Lake, 11 decembrie  

14. Stanciu Mihaela, clasa II E Festival Haloween, octombrie 2017 

15. Mateescu Loredana clasa III B Serbare cu Moș Crăciun, decembrie 2017 

16. Nedelea Mihaela clasa III D Serbare cu Moș Crăciun, decembrie 2017 

17. Păvăloaie Nicoleta clasa III E, Întâlnire cu Moș Crăciun, decembrie 2017 

18. Napa Sinica- IV A, Serbare de Crăciun – „Vine, vine Moș Crăciun” , decembrie 2017 

19. Ștefan Irina, clasa IVB, Serbare de Crăciun –  Nașterea Domnului, decembrie 2017 

20. Gavrilă Veta, Serbare de Crăciun –  Uite vine Moș Crăciun, decembrie 2017 

21. Popa Aura, IV D ,,Să ne reamintim obiceiuri specifice Crăciunului!”-22.12.2017 

22. Ziua Învățătorului – flash-mob la nivelul ciclului primar (pledoarie pentru un stil de viață sănătos) – iunie 2018 

23. Pal Cătălina, clasa P A, Ungureanu Maricica, clasa P B, Ilie Adriana, clasa P C, Mihăilă Delia, clasa P D, Boboc 

Domnica, clasa I A, Guțu Geanina, clasa I B, Sîrbu Mirela, clasa I C, Rădulescu Stelieana, clasa I D, Loloiu 

Florentina, clasa I E, Triţescu Mihaela, clasa II A, Sofronea Lelia, clasa II B, Edu Camelia, clasa II C, Benea 

Daniela, clasa II D, Stanciu Mihaela, clasa II E, Pletea Mihaela, clasa III A, Mateescu Loredana, clasa III B, 

Niculescu Rodica, clasa III C, Nedelea Mihaela, clasa III D, Păvăloaie Nicoleta, clasa III E, Napa Sinica, clasa IV 

A, Ștefan Irina, clasa IV B, Gavrilă Veta, clasa IV C, Popa Aura, clasa IV D   

24. Ungureanu Maricica- clasa P-B- serbare-” Primul an de școală”- 8 iunie 2018 

25. Mihăilă Delia- clasa P-D- serbare-” Rămas bun clasă pregătitoare”- 15 iunie 2018 

26. Ilie Adriana- P-C- petrecere „La revedere, clasa pregătitoare!”- 11 iunie 2018 

27. Boboc Domnica, clasa I A, ”La revedere, clasa I”, 15.06.2018 

28. Guțu Geanina, IB , Serbarea ABECEDARULUI! 11.06.2018 

29. Mirela Sîrbu, I C au participat la Serbarea Abecedarului, 11.06.2018; 

30. Mirela Sîrbu, I C au organizat un spectacol cu ocazia zilei de 8 Martie; 

31. Trițescu Mihaela, clasa  II A, Petrecere de sfârșit de an școlar: Escape the mansion – 13 iunie 2018 

32. Edu Camelia, clasa II C, ”La revedere, clasa a II -a”, 12.06.2018 

33. Benea Mihaela, clasa a II-a D petrecere de sfârșit de an școlar Rainbowl Bowling 

34. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E Serbare de Ziua Mamei (“Mama, ghioceii îmi șoptesc cât îmi ești de dragă”) 

35. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E Serbare de final de an școlar 

36. Pletea Mihaela, clasa III A, Petrecere de sfârșit de an școlar, iunie 2018 

37. Mateescu Loredana, clasa III B, Petrecere de sfârșit de an școlar, iunie 2018 

38. Niculescu Rodica, clasa III C, Petrecere de sfârșit de an școlar, iunie 2018 

39. Nedelea Mihaela, clasa III D, Petrecere de sfârșit de an școlar, iunie 2018 

40. Păvăloaie Nicoleta, clasa III E Petrecere de sfârșit de an școlar: Escape the mansion – 12 iunie 2018 

41. Ștefan Irina, clasa  IV B, „La revedere, clasa a IV-a!”, 14.06.2018 

42. Popa Aura, clasa a  IV a D, „La revedere clasa a IV-a!”, - 13.06.2018 

 

Învățămâmt gimnazial  

1. Gavanescu Alina Irinel, clasa aV a A, Petrecere Halloween, 30 octombrie 2017 

2. Hurjui Cosmina, clasa a VI-a B, petrecere cu tombola de Craciun, 22.12.2017 

3. Musuroi Gina, sceneta „The Wizard of Oz”, clasa a V-a C, 31.10.2017 

4. Musuroi Gina, sceneta „The Shoemaker”, clasa a V-a C, 20.12.2017 

5. Maria Adam, clasa a V-a C, piesă de teatru Wizard of Oz, „Școala Alfel“, 30.10.2017 

6. Maria Adam, clasa a V-a C, activitate „Best Teacher“, 31.10.2017 

7. Maria Adam, clasa a V-a C, serbare de Crăciun: scenetă The Shoemaker and His Guests, decembrie 2017 

8. Olaru Andreea, "This is Halloween”– 5A, 6C, 7C, Semnificatia zilei de Halloween, discutii cu privire la sarbatoarea 

Halloween-ului in Romania, 31 Octombrie 

9. Olaru Andreea, "Thanksgiving customs” –5A, 6C, 7C, Semnificatia zilei Recunostintei, istoric, 7 Noiembrie 

10. Olaru Andreea, "Letters to Santa Claus"-elevii au compus scrisori pentru Mos Craciun (3C) si au cantat colinde, 3C, 

5A, 6C, 7C, 21 Decembrie 

11. Olaru Andreea , "New Year Resolutions", 5A, 6C, 7C, elevii au discutat despre importanta stabilirii de obiective, 

setandu-si cateva obiective importante pentru ei in anul care urmeaza, 16 Ianuarie 

12. Ghita Alexandra, sceneta Snow White, 6C, 25.12.2017 

13. Florea Carmen Elena, cls. a VI-a A, sărbătorirea Crăciunului, decembrie 2017 

14. Sofrone Florina, clasa a V-aB, Serbare de Craciun ”Scrisoarea buclucasa” 18 dec. 2017. 

15. Mitrache Iuliana, clasa VI C, Petrecere Halloween, data desfășurării 30.10.2017 
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16. Mitrache Iuliana, clasa VI C, Serbare de  Craciun, data desfășurării 21.12.2017 

17. Barcan Aneta, Secret Santa - 20.12.2017 Clasa a VIII C 

18. Hurjui Cosmina, VI B, Ziua Europei, 03.05.2018 

19. Musuroi Gina, V C, Ziua Europei, 03.05.2018 

20. Musuroi Gina, Adam Maria, clasa a V-a C, sceneta `Where is Mr. Roberts?`, 13.04.2018 

21. Mitrache Iuliana, clasa a VI-a C, Ziua Mamei, 08.03.2018 

22. Vasile Ionica – Organizarea Serbării de sfârșit de an școlar pentru elevii de clasa a VIII-a, precum și a Serbării de 

sfârșit de an școlar 2017-2018, clasele P-VII. 

23.  Sofrone Florina, a V-a B,Ziua Europei, 3.05.2018 

24. Motohon Dorin,a VII-a A, Ziua Europei, 3.05.2018  

 

Activități cu biblioteca  

 

Învățământ primar și gimnazial 

1. Pal Cătălina – clasa P - A – Aici putem descoperi misterele lumii – 13 septembrie 2017 

2. Sofronea Lelia, clasa II B, Cartea, nov 2017 

3. Napa Sinica - IV A, Scenetă Moș Ion Roată și Unirea, 23.01.2018 

4. Guțu Geanina, I B, Viața lui Eminescu, 15.01.2018 

5. Iacob Rodica, organizarea activităţii „Cartea în viaţa mea”, cu elevii din clasa a VI-a B, septembrie 2017 

6. Boboc Domnica, clasa I A, ”Ora de lectură cu editura Booklet”, 17.05.2018 

7. Trițescu Mihaela, clasa  II A, participare la activitatea „Omagiu adus mamei” din cadrul Cercului Pedagogic al 

bibliotecarilor din sectorul 3, cu recitarea unor poezii, martie 2018 

8. Mateescu Loredana, Nedelea Mihaela, Păvăloaie Nicoleta au participat  au organizat Clubul de lectură, pe parcursul 

anului școlar 2017/2018 

9. Nedelea Mihaela  a susținut la bibliotecă activitatea  - ,,Mama, icoană a sufletului românesc” 

10. Napa Sinica, clasa IV A, participare la activitatea „Omagiu adus mamei” din cadrul Cercului Pedagogic al 

bibliotecarilor din sectorul 3, cu recitarea unor poezii, martie 2018 

11. Napa Sinica, clasa IV A, Primul pas spre România – prezentare 

12. Florea Carmen, activ. la nivel de sector, dedicată lui Eminescu 

 

Vizionări spectacole teatru/ circ/ film 

 

Învățământ primar 

1. Boboc Domnica a vizionat, cu elevii clasei I A, filmul „Paddington” la cinematograful Cine Globe, în data de 

20.12.2017 

2. Sofronea Lelia, II B, Poveste încâlcita, școală, noiembrie 2017 

3. Stanciu Mihaela, clasa II E Ziua Papucilor de Casa (vizionare film la școală) - 22.12.2017 

4. Edu Camelia, clasa a II-a C, vizionare film „Panddigton” - Cineglobe Auchan Titan - 20.12.2017 

5. Stanciu Mihaela–Ionela, clasa a II-a E, vizionare film “Ferdinand” - Cineglobe Auchan Titan - 25.01.2018 

6. Ungureanu Maricica, P- B, Mihăilă Delia- clasa P-D vizionare spectacol de circ „Băiatul care a învățat să zboare” 

Circul Globus, 30 martie 2018  

7. Ilie Adriana P-C, Pal Cătălina, P-A- vizionare spectacol de circ „Băiatul care a învățat să zboare” Circul Globus, 30 

martie 2018  

8. Ungureanu Maricica, P- B,  Mihăilă Delia- clasa P-D vizionare Spectacol de magie – 21 mai 2018 

9. Ilie Adriana P-C, Pal Cătălina, P-A- vizionare Spectacol de magie – 22 mai 2018 

10. Ungureanu Maricica, P- B,  vizionare Spectacol de opera Comică-  ”Colombina se întoarce” – 22 mai 2018 

11. Guțu Geanina, I B, ,,Băiatul care a învățat să zboare”, spectacol de circ ,Circul Globus-30.03.2018 

12. Guțu Geanina, I B, ,,Operațiunea Ham-Ham’’, vizionare film ,Cinema Hollywood Multiplex-24.05.2018 

13. Mirela Sîrbu, I C, vizionare de film la Cinema Hollywood Multiplex, 24.05.2018 

14. Trițescu Mihaela, clasa  II A, vizionare spectacol de circ „Băiatul care a învățat să zboare” Circul Globus–30 martie 

2018 

15. Trițescu Mihaela, clasa  II A, vizionare Spectacol de magie – 22 mai 2018 

16. Sofronea Lelia, clasa  II B, vizionare spectacol de circ „Băiatul care a învățat să zboare” Circul Globus–30 martie 

2018 

17. Benea Mihaela, clasa a II-a D vizionare spectacol de magie 22 mai 

18. Benea Mihaela, clasa a II-a D vizionare spectacol film Holywood Multiplex 24 mai 

19. Sofronea Lelia, clasa  II B, vizionare spectacol de magie – 22 mai 2018 
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20. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E, vizionare spectacol de circ „Băiatul care a învățat să zboare” Circul Globus, 30 mar-

tie 2018 

21. Mateescu Loredana a vizionat spectacolul de teatru „ Pădurea noastră” în colaborare cu actorii teatrului Zburdălici  

22. Pletea Mihaela, Nedelea Mihaela, Niculescu Rodica, Păvăloaie Nicoleta au vizionat spectacolul de circ ,,Băiatul ca-

re a învățat să zboare” de la Circul Globus- martie 2018 

23. Niculescu Rodica a vizionat spectacolul de teatru „ Teatru Magic”, 21 mai 2018 

24. Gavrilă Veta, clasa  IV C, vizionare spectacol de circ „Băiatul care a învățat să zboare” Circul Globus–30 martie 

2018 

25. Iacob Rodica, clasa a VIII-a B, vizionarea spectacolului de teatru „Fluturii sunt liberi”, la Teatrul Excelsior, martie 

2018 

26. Iacob Rodica, foştii elevi, vizionarea spectacolului de teatru „Fluturii sunt liberi”, la Teatrul Excelsior, mai 2018  

 

Învățămâmt gimnazial  

 Gavanescu Alina Irinel, clasa a V a A, vizionarea filmului  ,,Micul vampir’’, CineGlob Iris Mall, 1 noiembrie 2017 

 Moț Mihaela Diana: 19.11.2017 – Ateneu – Muzica medievala cu Lupus Dacus – elevi clasele a VI-a 

 Hurjui Cosmina, clasa a VI-a B, vizionare film „Jumanji”, Bucuresti Multiplex, 11.01.2018 

 Hurjui Cosmina, clasa a VI-a B, vizionare film „Minunea”, Bucuresti Parklake, 20.01.2018 

 Sofrone Florina, clasa a V-a B, film „Minunea”, Cinema City - Iris Mall, 27 ianuarie, 2018. 

 Iacob Rodica, foştii elevi, vizionarea spectacolului de teatru „I Hamlet”, la Teatrul Excelsior, noiembrie 2017, şi a 

filmului „Crima din Orient Express, ianuarie 2017 

 Mitrache Iuliana, clasa VI C, Vizionare film , Cinema Iris, data desfășurării 2.11.2017 

 Gyorffy Marinela  ”Saptamana Altfel” Clasa a VII D, 30.10.-03.11.2017 

1.Luni-Competitii sportive-Handbal; Fotbal –Locul I-pe scoala 

2.Marti- Bawling, Iris Titan ;   

3.Miercuri-Film, Iris Titan-Thor   

4. Joi-Ziua ECO-Plantarea pomi  

5.Vineri-Plimbare in parcul Alexandru Ioan Cuza; 30.10.-03.11.2017 

 Barcan Aneta, clasa a VIII C, ”Mame bune si nebune II”, Iris Titan, 10.11.2017 

 Guran Tinca, clasa a VI-a B, Titanic Vals, Teatrul Odeon, 26.10.2017 

 Guran Tinca, clasa a VI-a B, Titanic Vals, Teatrul Odeon , 26.10.2017 

 Guran Tinca, Nicolae Codruta , „Fluturii sunt liberi”; „Imparatul Mustelor” la Teatrul Excelsior, clasa a VI-a B,18 

mai 2018 

 Guran Tinca   „Danseaza Liber”- Teatrul Metropolis –  clasa VI B 

 Hurjui Cosmina, VI B, „Imparatul Mustelor”, Teatrul Excelsior, 30.03.2018 

 Adam Maria, clasa a V-a C, Gaitele, Teatrul Odeon, 31 mai 2018 

 Musuroi Gina, clasa a V-a C, Romania neimblanzita, film,  28 mai 2018 

 Musuroi Gina, clasa a V-a C, Gaitele, spectacol de teatru,  31 mai 2018 

 Mitrache Iuliana, clasa a VI-a C, Piesa de teatru: Ingerul pantofilor, Teatrul Coquette. 20.04.2018 

 Dumbrava Victoria Petronela, clasa a VII-a C, film : Mame bune si nebune, Auchan Iris Titan, 27 aprilie 2018 

 Gyorffy Marinela, clasa a VII-a D, film : Mame bune si nebune, Auchan Iris Titan, 27 aprilie 2018 

 Barcan Aneta, clasa a VIII-a C, film : Mame bune si nebune, Auchan Iris Titan, 27 aprilie 2018 

 Barcan Aneta, clasa a VIII-a C, spectacol Trupa AS, Palatul National al Copiilor, 25 mai 2018  

 

Vizite 

Învățământ primar 

Mirela Sîrbu cu I C au vizitat Expoziția Țiriac Collection, 17.01.2018 

Ungureanu Maricica, P- B,  Corul Madrigal, 22 mai 2018 

Ungureanu Maricica, P- B, Mihăilă Delia- clasa P-D  Fabrica de timbre București, 23 mai 2018 

Boboc Domnica, clasa I A, vizită la Muzeul Național al Literaturii Române, 23.05.2018 

Edu Camelia, clasa II C, vizită la Muzeul Național al Literaturii Române, 23.05.2018 

Stanciu Mihaela, clasa a II-a E activitate în cadrul proiectului “Săptămâna Altfel”, desfășurată în data de 22.05.2018: Vizita 

la ISU București, Departamentul de Pompieri Chimiștilor de pe Theodor Pallady, 

Stanciu Mihaela, clasa a II-a E activitate în cadrul proiectului “Săptămâna Altfel”, desfășurată în data de 23.05.2018: vizita la 

Parcul Auto Tiriac, 

Stanciu Mihaela, clasa a II-a E activitate în cadrul proiectului “Săptămâna Altfel”,  desfășurată în data de 24.05.2018: Vizita 

la fabrica 7 Days, 

Nedelea Mihaela şi Loredana Mateescu au fost la  Salonul Auto Ion Țiriac, 22.05.2018, respectiv, aprilie 2018. 

Păvăloaie Nicoleta, a organizat o vizita la  Muzeul Militar București 24. 05. 2018 
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Popa Aura, clasa a  IV a D Colecția de mașini a lui Țiriac 

 

Învățământ gimnazial 

1. Florea Carmen Elena, cls a VI-a A, temă istorică, Cecul Militar Național, noiembrie 2017 

2. Gavanescu Alina Irinel , clasa a V a A, Muzeul Tehnic ,,Dimitrie Leonida’’, 3 noiembrie 2017 

3. Motohon Dorin, cu clasele a VII-a, Muzeul Holocaustului, 31 octombrie, 2017 

4. Guran Tinca, clasa a VI-a B, Gradina Botanica Bucuresti 11.11.2017 

5. Guran Tinca, clasa a VI-a B, Gradina Botanica Bucuresti 11.11.2017 

6. Barcan Aneta, clasa a VIII-a C, Targul de licee, mai 2018 

 

Pregătiri suplimentare cu elevii: 

1. 1. Boboc Domnica, clasa I A, rezolvarea exercițiilor din revista Gazeta Matematică Junior, lunar (septembrie 2017 – 

ianuarie 2018) 

2. Mateescu Loredana clasa III B pregătiri suplimentare cu elevii în vederea pregătirii concursurilor Comper și Gazeta 

Matematică 

3. Niculescu Rodica clasa III C pregătiri suplimentare cu elevii în vederea pregătirii concursurilor Comper  

4. Nedelea Mihaela clasa III D pregătiri suplimentare cu elevii în vederea pregătirii concursurilor Comper și Gazeta 

Matematică  

5. Păvăloaie Nicoleta clasa III E, pregătiri suplimentare cu elevii în vederea pregătirii concursurilor Comper și Gazeta 

Matematică 

6. Iacob Rodica, clasa a VIII-a B, pregătire suplimentară săptămânală în vederea Evaluării Naţionale, clasa a VIII-a C, 

pregătire suplimentară bilunară, septembrie 2016 – ianuarie 2017 

7. Iacob Rodica, clasele a VI-a B, a VII-a B, a VII-a D şi a VIII-a B,  pregătire bilunară pentru performanţă, decembrie 

2017 – martie 2018 

8. Florea Carmen Elena, cls a VIII-a A, limba română, EN, octombrie 2017-ianuarie 2018; elevi din diferite clase din 

școală, OLLR, ianuarie 2018 

9. Vasile Ionica: 

 Pregătire suplimentară cu elevii clasel a 8-a A, pentru Evaluare Națională, vinerea 14-15 

 Pregătire suplimentară cu elevii clasel a 8-a C, pentru Evaluare Națională, joia de la 14-15 

10. Enea Florentina Amalia 

 cu clasa a VIII-a B, disciplina Matematică/examenul Evaluare Națională, data vineri ora 15.00 

11. Moț Mihaela Diana: Susținerea a 2 ore pe săptămână – Clubul de chitară 

12. Trăistaru Luciana-Denisa, clasa a V-a C, pregătire pentru OLLR, sem. I 

13. Trăistaru Luciana-Denisa, clasa a V-a C, pregătire pentru concursuri, sem. I 

14. Guran Tinca, clasa a VIII-a , Olimpiada de chimie. 

15. Chiriacov Elena clasa a VII-a, Olimpiada de biologie 

16. Guran Tinca, clasa a VIII-a , Olimpiada de chimie. 

17. Chiriacov Elena clasa a VII-a, Olimpiada de biologie 

18.  Guran Tinca , clasa a VII a A,B concurs ,,L.Edeleanu” , „Raluca Ripan”. 

19.  Nicolae Codruta, 16 aprilie-22 mai 2018, clasele a VI-a A si a VI-a D, pregatire suplimentara la  fizica in vederea 

pregatirii evaluarii nationale de la sfarsitul clasei a VI-a,   

20.  Neagu Milica, 16 aprilie-22 mai 2018, clasele a VI-a B si a VI-a C, pregatire suplimentara la  fizica in vederea 

pregatirii evaluarii nationale de la sfarsitul clasei a VI-a,    

21. Chiriacov Elena, 16 aprilie-22 mai 2018, clasele a VI-a A si a VI-a D, pregatire suplimentara la  fizica in vederea 

pregatirii evaluarii nationale de la sfarsitul clasei a VI-a,    

22. Ion Elena, 16 aprilie-22 mai 2018, clasele a VI-a A si a VI-a D, pregatire suplimentara la  fizica in vederea pregatirii 

evaluarii nationale de la sfarsitul clasei a VI-a,    

23.  Nicolae Codruta, 1-29 martie 2018, 34 de elevi de la clasele a VI A, VID, VIIA, VIIB, VIIC,  VIIIA, VIIIB in 

vederea pregatirii Concursului „Universul Stiintelor”,  

24. Chiriacov Elena, Februarie- martie : olimpiada de bioologie – faza pe municipiu; 

25. Chiriacov Elena , Martie - aprilie , mai : Concurs ,, G.E.Palade’’ – etapa pe scoala si municipiu  

26. Chiriacov Elena,  Aprilie - mai : Concurs ,, Sanitarii priceputi ’’ – etapa pe sector. 

27. Ungureanu Maricica, P- B, Mihăilă Delia- clasa P-D rezolvarea exercițiilor din revista Gazeta Matematică Junior, 

lunar ( februarie- iunie 2018) 

28. Ungureanu Maricica, P- B,  Mihăilă Delia- clasa P-D pregătiri suplimentare cu elevii în vederea pregătirii 

concursurilor Comper și Gazeta Matematică 

29. Boboc Domnica, clasa I A, pregătire concursurile Comper Comunicare și Matematică, săptămânal 

30. Boboc Domnica, clasa I A, rezolvarea exercițiilor și problemelor din revista Gazeta Matematică Junior, săptămânal 
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31. Trițescu Mihaela, clasa  II A, pregătiri suplimentare pentru Evaluarea Națională la sfârșitul clasei a II-a - săptămânal 

32. Sofronea Lelia, clasa  II B, pregătiri suplimentare pentru Evaluarea Națională la sfârșitul clasei a II-a - săptămânal 

33. Edu Camelia, clasa II C, pregătire concursurile Comper Comunicare și Matematică, săptămânal 

34. Edu Camelia II C, pregătire Evaluarea Națională, clasa a II-a Comunicare în limba romana și Matematică, 

săptămânal 

35. Edu Camelia, clasa II C, rezolvarea exercițiilor și problemelor din revista Gazeta Matematică Junior, lunar 

36. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E pregătire suplimentara pentru Evaluarea națională Clasa a II-a (ianuarie - mai 2018), 

37. Benea Mihaela, clasa  II D, pregătiri suplimentare pentru Evaluarea Națională la sfârșitul clasei a II-a - săptămânal 

38. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E pregătire suplimentară pentru elevii cu rezultate slabe la învățătură (ianuarie - iunie 

2018), 

39. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E pregătire suplimentara în vederea pregătirii concursurilor Comper și gazeta 

Matematica. 

40. Hurjui Cosmina, clasa a VI-a B, disciplina Limba Engleza, Evaluare Nationala la Sfarsitul Clasei a VI-a, 16-18 mai 

2018 

41. Hurjui Cosmina, clasa a VIII- A, Olimpiada de limba engleza, aprilie 2018 

42. Hurjui Cosmina, Petrescu Iolanda, Testul de aptitudini pentru admiterea in clasele intensive/bilingve, clasele VIII A 

si VIII B, mai-iunie 2018 

43. Musuroi Gina, clasa a VII- A, Olimpiada de limba engleza, aprilie 2018 

44. Adam Maria, clasa a VI-a D, disciplina Limba Engleza, Evaluare Nationala la Sfarsitul Clasei a VI-a, 16-18 mai 

2018 

45. Olaru Andreea-Cornelia, clasa a VII-a C, limba engleza/olimpiada, 25.02.2018-16.03.2018. 

46. Florea Carmen Elena, cls a VIII-a A, limba română, EN, ianuarie - mai 2018; 

47. Iacob Rodica, clasa a VIII-a B, pregătire suplimentară săptămânală în vederea Evaluării Naţionale, clasa a VIII-a C, 

pregătire suplimentară bilunară,  ianuarie 2018 – iunie 2018 

48. Iacob Rodica, clasele a VI-a B, a VII-a B, a VII-a D şi a VIII-a B,  pregătire bilunară pentru performanţă, februarie-

martie 2018 

49. Trăistaru Luciana-Denisa, clasa a V-a C, pregătire pentru OLLR 

50. Trăistaru Luciana-Denisa, clasa a V-a C, pregătire pentru concursuri, sem. al II-lea 

51. Vasile Ionica:  1. Vinerea, 14-15, clasa VIII-a A, pregătire EN 2018 

2. Joi, 14-15, clasa a VIII-a C, pregătire EN 2018 

3. Lunea, 11-12, clasa a VI-a A, pregătire Evaluarea de clasa a VI-a 

52. Enea Florentina Amalia, clasa a VIII-a B, disciplina Matematică/examenul Evaluare Națională, data vineri ora 15.00 

53. Enea Florentina Amalia, clasa a VI-a B, disciplina Matematică/examenul Evaluare Națională la clasa a VI-a, data 

miercuri ora 11.00 

 

Activități în colaborare cu părinții/ invitați speciali 

 

Învățământ primar 

1. Sofronea Lelia, clasa II B, părinții, Tradiții și obiceiuri românești, lecție demonstrativă, dec 2017 

2. Napa Sinica, clasa IV A Trandafiri pentru grădina școlii, septembrie- octombrie 2017  

3. Edu Camelia, Mega Picnic, Parcul Alexandru Ioan Cuza, colaborare cu actorul Adrian Nour, 01.10.2017 

4. Stanciu Mihaela – Ionela, clasa a II-a E: Lectorate părinți: “Cum pot sprijini părinții învățarea elevilor” - 

19.10.2017; “Stilurile parentale și influenta acestora asupra dezvoltării personalității copiilor)- 11.11.2017 

5. Ungureanu Maricica- P- B, Mihăilă Delia- clasa P-D părinții, ”Meseriile părinților”- 24 mai 2018 

6. Ungureanu Maricica, Mega Picnic, Parcul Alexandru Ioan Cuza, colaborare cu gimnastul Marius Urzică, 13 

mai 2018 

7. Boboc Domnica, clasa I A, Gărdescu Dragoș - Puia și Mihai Beldo – compozitor, Meseria de compozitor, 

20.05.2018 

8. Boboc Domnica, clasa I A, Gărdescu Dragoș - Puia și Mihai Beldo – compozitor, Meseria de compozitor, 

20.05.2018, clasa I A, mămicile Barbu Gina și Munteanu Iona, activități dedicate Zilei Învățătorului, 5.06.2018 

9. Trițescu Mihaela, clasa  II A, Atelier gratuit de robotică în colaborare cu Small Academy, mai 2018 

10. Trițescu Mihaela, clasa  II A, atelier de preparare a unor produse alimentare simple în colaborare cu părinții: 

Nicolai Emanuela, Stan Simona, Negoescu Elvira, Pănică Daniela, Grigore Mihaela, Bocancea Anca, Reca-

cevschi Mariana,  mai 2018 

11. Trițescu Mihaela, clasa  II A, atelier construire de roboței din materiale reciclabile în colaborare cu părinții: Ne-

goescu Bogdan, Bocancea Cătălin, Petrache Ion, Recacevschi Bogdan, mai 2018 
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12. Sofronea Lelia, clasa  II B, Atelier gratuit de robotică în colaborare cu Small Academy, mai 2018 

13. Sofronea Lelia, clasa  II B, atelier construire de roboței din materiale reciclabile în colaborare cu părinții clasei 

14. Edu Camelia, clasa II C, colaborare cu Gărdescu Dragoș - Puia și Mihai Beldo – compozitor, Meseria de com-

pozitor, 20.05.2018 

15. Edu Camelia, clasa II C, colaborare cu doamna Apostol Corina,  părinte și jurist,  activitatea „Să începem cu 

dreptul” 20.05.2018 

16. Benea Mihaela, clasa  II D, Atelier gratuit de robotică în colaborare cu Small Academy, mai 2018 

17. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E activitate în cadrul proiectului “Săptămâna Altfel”, desfășurată în data de 

21.05.2018: Atelier de nutriție organizat de Bonduelle 

18. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E: Lectorat ținut pentru părinți cu tema “Cum pot sprijini părinții învățarea elevi-

lor”, 

19. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E: Lectorat ținut pentru părinți cu tema “Descoperiți beneficiile laptelui”, 

20. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E: Lectorat ținut pentru părinți cu tema “Provocările meseriei de părinte”, 

21. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E: Lectorat ținut pentru părinți cu tema “Comunicarea eficienta cu copiii”, 

22. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E: Proiect în colaborare cu doamna Maria Aileni (părinte, economist) “Tainele 

economisirii”, 

23. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E: Proiect în colaborare cu doamna Avădanei Iuliana (părinte, medic generalist) 

“Tainele corpului uman”, 

24. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E: Proiect în colaborare cu doamna Șeuleanu Monica (părinte, medic stomatolog) 

“Dințișorul cel puternic”, 

25. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E: Proiect în colaborare cu doamna Moraru Simona (părinte) “Curiozități din lu-

mea animalelor”, 

26. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E -  „Ora de lectură cu editura Booklet”, - colaborare cu editura, aprilie-iunie 2018 

27. Mateescu Loredana a colaborat cu artistul plastic Simona Văduva realizând atelierul de pictură pe tricouri,  mai 

2018. 

28. Păvăloaie Nicoleta, III E, a invitat o parte dintre părinții clasei şi au realizat roboţi din materiale reciclabile  

29. Ștefan Irina, clasa IV B, Popa Aura, Gavrilă Veta, Napa Sinica ”Ora de lectură cu editura Booklet”, aprilie-

iunie 2018 

30. Ștefan Irina, clasa IVB, Gărdescu Dragoș - Puia și Mihai Beldo – compozitor, Meseria de compozitor, 

20.05.2018 

31. Ștefan Irina, Popa Aura, Napa Sinica, Gavrilă Veta, Parteneriat cu Respiro-,,Modele de comportament, 

32. Gavrilă Veta, Asociația și Editura Istoria Artei-Case și pravalii - 22.V.2018 

33. Iacob Rodica, participarea, în calitate de invitat, la şedinţele cu părinţii elevilor din clasa a VII-a B – februarie 

2018, a VIII-a B şi a VIII-a C (de câte două ori),  martie şi mai  2018 

34. Iacob Rodica, organizarea unei întâlniri între elevii claselor a VIII-a şi foşti elevi ai şcolii noastre, liceeni în cla-

sele a IX-a, a IX-a şi a IX-a, în vederea unei cât mai bune cunoaşteri de către absolvenţii noştri a ofertei edu-

caţionale din liceele bucureştene, 14 iunie 2018 

35. Iacob Rodica, organizarea unui spectacol de teatru cu elevii clasei a VII-a B, 6 iunie 2018 

Învățământ gimnazial 

1. Vasile Ionica: 

- Participare la ședințele cu părinții claselor a VI-a A, a VIII-a A, a VIII-a C, a V-a C, 

- Participare la ședințele CRP si Asociației de Părinți a Școlii Gimnaziale Nr. 149 

- Promovarea Liceului militar de la Breaza, la nivelul școlii 

2. Moț Mihaela Diana: 

 01.10.2017 – Participare la Megapicnic cu elevi și părinți ai clasei VIII B 

 31.10.2017 – clasa a VIII – a B, ,,Povestea Meseriei Mele” în ,,Scoala Altfel” 

 29.11.2017  - Participarea corului scolii la activitatea sustinuta in scoala  - 1 Decembrie 
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 23.01.2018 – Participarea corului scolii la activitatea sustinuta in scoala  - Mica Unire 

3. Cozmin Amăriuței               

 Clasa a V – a B, ,,Povestea Meseriei Mele” în ,,Scoala Altfel”. 

4. Iacob Rodica 

 Participarea, în calitate de invitat, la şedinţele cu părinţii elevilor din clasa a VII-a D, a VIII-a B şi a VIII-a C – octom-

brie 2017 şi ianuarie 2018 

 “ Mega Picnic”,  Nicolae Codruta, Chiriacov Elena, Guran Tinca, clasele VID, VII B, VI B, loc de desfasurare parcul 

Titan”, 1 Octombrie 2017, coordonator proiect Iacob Rodica   

 „Mega Picnic…in familie” Nicolae Codruta, Chiriacov Elena, Guran Tinca, clasele VID, VII B, VI B, loc de desfasurare 

parcul Titan”, 13 Mai 2018, coordonator proiect Iacob Rodica 

5. Dumbrava Victoria Petronela, clasa a VII-a C, Mega Picnic, 13 mai 2018 

6. Gyorffy Marinela, clasa a VII-a D, Mega Picnic, 13 mai 2018 

7. Barcan Aneta, clasa a VIII-a C, Mega Picnic, 13 mai 2018 

8. Vasile Ionica – Participare la toate ședințele cu părinții, ale claselor de-a VIII-a, în vederea instruirii pentru Evaluarea 

Națională, Admitere, la ședințele cu părinții claselor din încadrare (6A, 8A, 8C), pentru dezbateri ale rezultatelor simulărilor, 

evaluarile de clasa a VI-a, precum și pentru alte consilieri  

9. Enea Florentina Amalia, clasa a VIII-a B, consiliere în vederea susținerii examenului de Evaluare Națională și instruire 

privind admiterea în învățământul liceal mai, iunie 2018 

10. Enea Florentina Amalia, clasa a VII-a B, consiliere în vederea pregătirii temeinice la matematică 

11. Sofrone Florina, clasa a V-a B, Lectorat cu parintii,”Relatia parinte-elev, in perioada actuala”, mai 2018. 

  

Alte activități extrașcolare (târguri, expoziții, acțiuni caritabile/ voluntariat, ateliere cu elevii etc.) 

 

Învățământ primar: 

 

1.Târg de Crăciun (educație antreprenorială), 18 decembrie 2017 

 Pal Cătălina, clasa P A, Ungureanu Maricica, clasa P B, Ilie Adriana, clasa P C, Mihăilă Delia, clasa P D 

 Boboc Domnica, clasa I A, Guțu Geanina, clasa I B, Sîrbu Mirela, clasa I C, Rădulescu Stelieana, clasa I D, Loloiu 

Florentina, clasa I E, Triţescu Mihaela, clasa II A , Sofronea Lelia, clasa II B, Edu Camelia, clasa II C, Benea 

Daniela, clasa II D, Stanciu Mihaela, clasa II E, Tănasie Daniela, clasa III A, Mateescu Loredana, clasa III B, Nicu-

lescu Rodica, clasa III C, Nedelea Mihaela, clasa III D, Păvăloaie Nicoleta, clasa III E, Napa Sinica, clasa IV A, 

 Ștefan Irina, clasa IV B, Gavrilă Veta, clasa IV C, Popa Aura, clasa IV D 

  „Campania de Promovare a Sănătății Orale" derulată în colaborare cu medicul stomatolog al școlii și cu Admi-

nistrația Spitalelor şi Serviciilor Medicale București, aprilie 2018  

 Pal Cătălina, clasa P A, Ungureanu Maricica, clasa P B, Ilie Adriana, clasa P C, Mihăilă Delia, clasa P D, Boboc 

Domnica, clasa I A, Guțu Geanina, clasa I B, Sîrbu Mirela, clasa I C, Rădulescu Stelieana, clasa I D, Loloiu Floren-

tina, clasa I E, Triţescu Mihaela, clasa II A, Sofronea Lelia, clasa II B, Edu Camelia, clasa II C, Benea Daniela, cla-

sa II D, Stanciu Mihaela, clasa II E, Pletea Mihaela, clasa III A, Mateescu Loredana, clasa III B, Niculescu Rodica, 

clasa III C, Nedelea Mihaela, clasa III D, Păvăloaie Nicoleta, clasa III E, Napa Sinica, clasa IV A, Ștefan Irina, clasa 

IV B, Gavrilă Veta, clasa IV C, Popa Aura, clasa IV D   

 Ungureanu Maricica- P- B, Mihăilă Delia- clasa P-D, Ilie Adriana-P-C, Pal Cătălina-P-A -  „Lecția de științe- Pro-

fesorul trăznit”- colaborare cu Compania Fun Science Romania,  21-23 mai 2018 

 Boboc Domnica, clasa I A, atelier de creație ”Arta confecționării țesăturilor din lână” la Muzeul Viticulturii și po-

miculturii – Golești, 24.05.2018 

 Guțu Geanina, I B, Atelier de robotică , 21.05.2018 

 Trițescu Mihaela, clasa  II A, Concurs de talente la nivelul clasei, mai 2018 

 Trițescu Mihaela, clasa  II A Ce însemnă să fii învățător? – activitate specifică pentru a marca Ziua Învățătorului 5 

iunie 2018 

 Sofronea Lelia, clasa  II B Ce însemnă să fii învățător? – activitate specifică pentru a marca Ziua Învățătorului 5 iu-

nie 2018 

 Edu Camelia, clasa I A, atelier de creație ”Arta confecționării țesăturilor din lână” la Muzeul Viticulturii și pomicul-

turii – Golești, 24.05.2018 

 Stanciu Mihaela, clasa a II-a E: activități extrașcolare în cadrul proiectului “Ziua Pământului” (23.04.2018), 

 Stanciu Mihaela, clasa a II-a E: activități extrașcolare în cadrul proiectului “Împotriva violentei în scoli” (denumire: 

Mâinile mele nu lovesc, cu mâinile mele….”) (februarie 2018) 

 Nedelea Mihaela a participat la activitățile „Atelier de nutriție”, 23.05.2018, „Atelier senzorial”, 24.05.2018. 

 Niculescu Rodica a desfășurat activitatea „Plantăm pomi pentru viitor” – 23.05.2018 



 

 

 

 

 

54 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 149 

SECTOR 3 - BUCUREȘTI 

 Ștefan Irina, clasa IV B, atelier de creație ”Arta confecționării țesăturilor din lână și pictură pe ceramică” la Muzeul 

Viticulturii și pomiculturii – Golești, 24.05.2018 

 Popa Aura, clasa IV D,  Bonduelle România a lansat campania de promovare a consumului de legume în rândul co-

piilor, iar campania a debutat cu proiectul pilot „Școala Altfel. Masa Altfel”. 

 Napa Sinica, clasa IV A,  Bonduelle România a lansat campania de promovare a consumului de legume în rândul 

copiilor, iar campania a debutat cu proiectul pilot „Școala Altfel. Masa Altfel”. 

 Napa Sinica, clasa IV A,  Școala plantelor medicinale – colaborare cu dna Mihaela Stamate de la „Grădina cu dra-

goste” Brașov 

 Niculescu Rodica a desfășurat activitatea  ,, Ne hrănim sănătos” – 7 iunie – Beneficiile alimentelor sănătoase  

 

2.Exercițiu practic privind modul de comportare în cazul producerii unei situații de urgență, ianuarie 2018 

 Pal Cătălina, clasa P A, Ungureanu Maricica, clasa P B, Ilie Adriana, clasa P C, Mihăilă Delia, clasa P D 

 Boboc Domnica, clasa I A, Guțu Geanina, clasa I B, Sîrbu Mirela, clasa I C, Rădulescu Stelieana, clasa I D, Loloiu 

Florentina, clasa I E, Triţescu Mihaela, clasa II A , Sofronea Lelia, clasa II B, Edu Camelia, clasa II C, Benea 

Daniela, clasa II D, Stanciu Mihaela, clasa II E, Pletea Mihaela, clasa III A, Mateescu Loredana, clasa III B, Nicu-

lescu Rodica, clasa III C, Nedelea Mihaela, clasa III D, Păvăloaie Nicoleta, clasa III E, Napa Sinica, clasa IV A, 

 Ștefan Irina, clasa IV B, Gavrilă Veta, clasa IV C, Popa Aura, clasa IV D   

 

Învățământ gimnazial 

 

Iacob Rodica 

 organizarea unei întâlniri cu Consiliul elevilor V-VIII, în vederea derulării proiectului „Împreună la Mega Picnic”, 

septembrie 2017 

Vasile Ionica:  

 Participare la Targul de Craciun a școlii, la toate expozițiile care s-au organizat, la nivelul școlii 

 Organizarea unui exercițiu de evacuare în cazul producerii unui dezastru 

Moț Mihaela Diana: 

 - 29.09.2017 – Vizita standuri tematice Noaptea cercetatorilor elevi clasa VIII B 

 - 30.10.2017 – Concurs fotbal VIII B în - 18 si 21.12.2017 Colindat in scoala elevi si profesori 

Cozmin Amăriuței: 

  clasa a VI – a D, ,,Târgul de Crăciun”, de asemenea am organizat diverse expoziții cu desenele elevilor, de la 

diferite clase, precum: expoziție de 1 Decembrie și     

 expoziție de Crăciun 

Hurjui Cosmina 

 organizare targ de carte in limba straina la nivelul scolii, 31.01-02.02.2018 

Petrescu Iolanda  

 organizare targ de carte in limba straina la nivelul scolii, 31.01-02.02.2018 

Musuroi Gina  

 clasa a V-a C, Targul de Craciun, 20.12.2017 

Musuroi Gina   

 Expozitie 1 Decembrie, clasa a V-a C, 29.11.2017 

Musuroi Gina 

 Targ de carte in limba engleza, 31.01-02.02.2018 

Maria Adam  

 targ de carte în limba engleză, februarie 2018 

Sofrone Florina  

 clasa a V-a B, Targ de Craciun 

 

„1 Octombrie  – Mega Picnic in parcul Titan” 

 Saptamana “Sa stii mai multe, sa fii mai bun” 

„1 Decembrie – Ziua Romanilor”             Toti membrii comisiei Științe și tehn. 

„25 Decembrie – Sarbatoarea Craciunului – Colinde” 

„24 Ianuarie – Mica Unire” 

 Ateliere cu elevii claselor a V-a de initiere in informatica cu tema “Ore de codare”, 23 noiembrie-8 decembrie 

2018, coordonator prof. Dumitru Tudora 
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Nicolae Codruta, Guran Tinca, Chiriacov Elena, Cocu Emil, Neagu Milica, Ion Elena, Dumitru Tudora au participat la 

activitatile : Saptamana “Sa stii mai multe, sa fii mai bun 30.10.2017-3.11.2017”, „1 Decembrie – Ziua Romanilor” , „25 

Decembrie – Sarbatoarea Craciunului – Colinde”, „24 Ianuarie – Mica Unire” 

 

 Ateliere cu elevii claselor a V-a de initiere in informatica cu tema “Ore de codare”, 23 noiembrie-8 decembrie 

2018, coordonator prof. Dumitru Tudora 

 

 Nicolae Codruta– expozitie cu machete realizate de catre elevii claselor a VII-a A, B, C si D  expuse in holul scolii. 

Tema a fost “Unde putem folosi mecanismele simple – parghii, scripeti, plane inclinate?”, 12-28 februarie 2018 

 

 Nicolae Codruta – expozitie cu circuite electrice realizate de catre elevii claselor a VI-a A si D expuse in holul sco-

lii. Tema a fost “Aplicatii ale curentului electric continuu”, 6-15 iunie 2018 

 

 Chiriacov Elena -   Actiune caritabila : ,, Copacul cu fapte bune ’’ ( 1 iunie 2018 , Parc Cismigiu) : 5C, 6A , 6B , 6C 

, 7A si 7B ( donatii de jucarii , rechizite scolare , produse de igiena personala si alimente neperisabile pentru copiii 

defavorizati). 

 

Petrescu Iolanda  

 elevii Scolii Gimnaziale nr. 149, Targ de carte in limba engleza, iunie 2018 

Olaru Andreea-Cornelia 

 clasele a III-a C, a 6-a C, a 7-a C, Ziua interntionala a invatatorului-activitati specifice, 5.06.2018 

Sofrone Florina „Cu Hristos pe drumul Golgotei”-  activitate pe clasa, aprilie 2018 

Sofrone Florina - activitate la dirigentie despre bullying, clasa a V-a B - „Spune NU, bullying-ului!” mai 2018. 

Sofrone Florina, „Să ne cunoaştem mai bine! ”, activitate cu elevii de la clasă, în parc, - iunie 2018. 

 

Aspecte pozitive: 

Folosirea tehnicii pentru a face mai atractive lecţiile 

Diversitatea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, pentru lărgirea orizontului de învăţare 

Organizarea riguroasă a activităţilor de predare-învăţare – evaluare pentru evitarea rămânerii în urmă cu materia 

Capacitatea de muncă a unor elevi și implicarea acestora în activități 

Implicarea unor părinți în organizarea și susținerea activităților propuse 

 

Aspecte negative: 

Lipsa de participare la activităţi de perfecţionare în afara şcolii 

La nivelul Comisiei claselor a II-a au avut loc, în majoritatea cazurilor, doar scurte şedinţe informative.  

Nerespectarea temenelor de predare a unor documente școlare 

Multitudinea documentelor care aduc un deficit muncii de formare și educare ; 

Elevi slab motivați, neimplicarea unor părinți în educarea și susținerea propriilor copii 

Recomandări: 

 Mediatizarea unor activităţi extraşcolare la care este necesară o participare în număr mare, prin anunţuri în cancelarie, în 

clase şi prim mail (ex. acţiuni umanitare sau organizarea de expoziţii şi târguri cu vânzare) 

 Implicarea parintilor in viata scolii prin participarea la diverse activitati solicitate de cadrul didactic 

 

VI. COMISIA DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A VIOLENŢEI 

 

Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o  premisă importantă pentru crearea unui climat propice des-

făşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor de siguranţă sub multiple aspecte. 

În vederea celor arătate mai sus s-a constituit la începutul anului şcolar Comisia pentru prevenirea și combaterea violenţei. 

La nivelul şcolii a existat o permanentă preocupare pentru rezolvarea din faşă a tuturor tipurilor de conflicte care apar pe parcursul 

desfăşurării procesului instructive educative şi nu numai, existând o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în 

rezolvarea conflictelor (elevi – părinţi - cadre didactice – poliţie - primărie).  

Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul școlar a promovat, cu precădere, la nivelul unităţii şcolare, prevederile Legii 

Nr. 272/2001 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Comisia a colaborat permanent cu toate comisiile care 

funcţionează la nivelul unităţii şcolare, cu precădere: Comisia Diriginţilor, Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, 

Consiliul Elevilor, Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică etc. 

In principal, dacă studiem incidentele violente raportându-ne la Școala Gimnazială nr. 149, rezultatele sunt îngrijorătoare, 

violența devenind o problemă permanentă. Cazurile de violență în Școala Gimnazială nr. 149 nu au fost evenimente izolate pe 

semestrul I al anului școlar 2017-2018 și au avut o intensitate ridicată, fiind, de cele mai multe ori, jigniri, loviri sau perturbări ale 

procesului educativ etc. 

Principalele evenimente înregistrate pe semestrul I al anului şcolar 2017-2018 sunt expuse în tabelul de mai jos:  
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Nr. 

crt. 

Unitatea de învățământ     Perturbări ale 

procesului  educativ 

           Loviri Folosirea unui 

limbaj indecent 

        Fumat 

 1. Școala Gimnazială                9               5              6             1 

 

VIII. RELAŢII CU COMUNITATEA ŞI PARTENERIATE 

 

Obiective urmărite: 

 Încheierea de contracte cu partenerii din cadrul comunităţii locale pe baza cărora şcoala să beneficieze de surse extrabu-

getare 

 Participarea comitetului de părinţi, a familiei, la viaţa claselor, a şcolii, la actul decizional educativ şi la atragerea venitu-

rilor extrabugetare 

 Colaborarea cu Primăria sectorului 3 pentru finanţarea procesului instructiv – educativ 

 Colaborarea cu Primăria Municipiului Bucureşti în vederea finalizării cu succes a reabilitării şcolii şi a dotării cu toate 

materialele şi mijloacele necesare 

 Eficientizarea comunicării cu partenerii sociali prin implicarea lor în diferite activităţi şi proiecte şi asigurarea circulaţiei 

informaţiei între şcoală şi IS3, ISMB, MEN 

 Intensificarea colaborării cu Jandarmeria şi Circa 13 Poliţie, pentru asigurarea securităţii elevilor şi cadrelor didactice şi 

condiţiilor optime de desfăşurare a tuturor activităţilor educative 

 Intensificarea colaborării cu instituţiile de sănătate publică pentru realizarea unei educaţii pentru o viaţă sănătoasă, com-

baterea epidemiilor şi rezolvarea unor probleme de comportament, adaptabilitate 

 Colaborarea cu biserica pentru păstrarea şi cultivarea unor tradiţii religioase 

 Iniţierea unor activităţi şi programe cu implicarea comunităţii locale şi o implicare activă a şcolii în viaţa comunitară 

Colaborare cu Primăria sectorului 3 

 

Învățământ primar și gimnazial  

1. Toate învățătoarele de la clasele P-IV - activități educative, pentru informarea acestora privind beneficiile con-

sumului de lapte, ianuarie 2018  

2. Toate învățătoarele de la clasele P-IV participă la buna derulare a proiectului „Laptele și cornul” 

3. Boboc Domnica a participat cu elevii clasei I A la o acțiune de voluntariat, care a presupus donații de jucării, rechi-

zite și articole de îmbrăcăminte, pentru „Centrul de consiliere pentru prevenirea abandonului școlar” din cadrul Di-

recției de Asistență Socială și Protecția Copilului, Consiliul Local al sectorului 3, în data de 20.12.2017 

4. Trăistaru Luciana-Denisa, colaborare cu Primăria Sectorului 3 în vederea organizării și realizării proiectului 

”Impreună la Mega Picnic” 

5. Chiriacov Elena - Lectii demonstrative la clasele 8A , 8B , 8C si 7B, sustinute de voluntarii Crucea Rosie – sector 3, 

coordonati de Pavelescu Alexandru ( Liceul Teoretic ,,Al.I.Cuza”) cu  tema: ,,Acordarea primului ajutor in caz de 

accidente’’ (19.02.2018 si 22.02.2018)  

6. Chiriacov Elena  - Colaborare cu Crucea Rosie – filiala sector 3 

7. Ungureanu Maricica- P- B, Mihăilă Delia- clasa P-D, Ilie Adriana-P-C, Pal Cătălina-P-A - Pepiniera de talente, 

ediția 2018, promovarea atelierelor gratuite pentru elevii bucureșteni 

8. Boboc Domnica, elevii clasei I A înscriși la ”Pepiniera de talente”, promovarea atelierelor gratuite pentru elevii 

bucureșteni, semestrul al II-lea 

9. Trițescu Mihaela, clasa  II A, Pepiniera de talente, ediția 2018, promovarea atelierelor gratuite pentru elevii 

bucureșteni 

10. Sofronea Lelia, clasa  II B, Pepiniera de talente, ediția 2018, promovarea atelierelor gratuite pentru elevii 

bucureșteni 

11. Edu Camelia, elevii clasei II C înscriși la ”Pepiniera de talente”, semestrul al II-lea  

12. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E -  Pepiniera de talente”, ediția 2018, promovarea atelierelor gratuite pentru elevii 

bucureșteni 

13. Gavrilă Veta, clasa  IV C, Pepiniera de talente, ediția 2018, promovarea atelierelor gratuite pentru elevii bucureșteni 

14. Mitrache Iuliana, 6 C ,8 C, , Voluntariat, data desfășurării: 25.07.-01.08.2018 

15. Trăistaru Luciana-Denisa, colaborare cu Primăria Sectorului 3, în vederea organizării și realizării proiectului ”In 

familie la Mega Picnic”  

 

Colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 

 

1. Boboc Domnica este metodist ISMB 

2. Edu Camelia – activități organizate de ISMB și susținute în calitate de profesor metodist 
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3. Boboc Domnica membru în Comisia Municipală de Admitere în clasa a IX-, etapa a II-a, 04 – 07.09.2017; 

4. Boboc Domnica membru în Comisia pentru evaluarea probei practice / orale în profilul postului și / sau inspecții 

special la clasă din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate din Școala 

Gimnazială „Nicolae Labiș”, decembrie 2017; 

5. Boboc Domnica membru în Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor, de evaluare și de evaluare a lucrărilor 

scrise din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate din Școala Gimna-

zială „Nicolae Labiș”, decembrie 2017; 

6. Triţescu Mihaela responsabil Comisia pentru echivalarea creditelor transferabile a formelor de organizare a formării 

continue – septembrie 2017 

7. Triţescu Mihaela – membru în comisia de ocupare a funcției de contabil șef 

8. Triţescu Mihaela – secretar în comisia de elaborare a subiectelor și baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor 

scrise din cadrul concursului de ocupare a posturilor vacante/rezervate, decembrie 2017 

9. Edu Camelia – membru în comisia de elaborare a subiectelor și baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor 

scrise din cadrul concursului de ocupare a posturilor vacante/rezervate, decembrie 2017 

10. Trăistaru Luciana-Denisa, colaborare cu ISMB, insp. de limba și literatura română, în vederea: 

- formării cadrelor didactice care predau la clasele a V-a 

- organizării OLLR, faza pe școală 

- participării la ședințele cu profesorii de limba română, gimnaziu, la nivel de sector 

- Boboc Domnica,  a desfășurat  inspecții speciale cu candidații repartizați din cadrul Concursului pentru 

ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 

2018. 

- Edu Camelia,  a desfășurat  inspecții speciale cu candidații repartizați din cadrul Concursului pentru ocuparea 

posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2018. 

11. Trăistaru Luciana-Denisa, colaborare cu ISMB, insp. de limba și literatura română, în vederea:participării la ședințe-

le cu profesorii de limba română, gimnaziu, la nivel de sector 

 

Colaborarea cu Biserica  

 

1. Ștefan Irina - coordonator, clasa IV B, proiectul educațional „Nașterea Domnului”, Biserica Sfânta Cuvioasa 

Parascheva, Parohia Manolache, decembrie 2017 

2. Edu Camelia, clasa a II – a C, Donații - Biserica Sfânta Cuvioasa Parascheva, Parohia Manolache, decembrie 2017 

3. Moț Mihaela Diana: 24.12.2017 – Colindat la biserica – corul scolii 

 

Colaborarea cu Sectia 13 Politie şi cu Poliţia Generală a capitalei 

1. Vasile Ionica: Permanent, în calitate de director adjunct, prin parteneriate și activități de prevenție 

2. Ungureanu Maricica- P- B, Mihăilă Delia- clasa P-D - „Sfaturi mari pentru cei mici”- colaborare cu D.G P.M.B 

3. Popa Aura, clasa IV D - Pericolele de lângă noi! 

4. Napa Sinica, clasa IV A - Pericolele de lângă noi! 

5. Vasile Ionica – Activități de prevenire a violenței în rândul elevilor, a consumului de substanțe interzise, precum și de 

educație rutieră 

 

Colaborare cu alte instituţii (Licee/ Grupuri Școlare/ Gradinițe etc.) 

 

Învățământ primar 

1. 1 Ștefan Irina - Parteneriat cu Casa Artelor-, ”Case și prăvălii” 

2. Edu Camelia, clasa a II-a C, Parteneriat cu Editura Edu (SC Edu Soft Marketing SRL), - Utilizarea mijloacelor mo-

derne de predare – învățare 

3. Ungureanu Maricica- P- B, Mihăilă Delia- clasa P-D, Ilie Adriana-P-C, Pal Cătălina-P-A- Parteneriat cu Editura 

Edu (SC Edu Soft Marketing SRL) - Utilizarea mijloacelor moderne de predare – învățare- semestrul II 

4. Ungureanu Maricica- P- B, Mihăilă Delia- clasa P-D, Ilie Adriana-P-C, Pal Cătălina-P-A „Ora de lectură cu editu-

ra Booklet”, - colaborare cu editura, aprilie-iunie 2018 

5. Mihăilă Delia- clasa P-D - „O carte zboară spre tine!”- donare de cărți pentru copii din diaspora. 

6. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E, parteneriat cu Școala Gimnaziala Nr.2, Jilava (donare de cărți pentru festivitatea de 

premiere și jucării pentru activitatea la clasele pregătitoare). 

7. Petrescu Iolanda, VIII A si VIII B, Conferinta internationala „2Day Ambassadors” – Liceul Teoretic Lauder Reut, 

martie 2018 
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Învățământ gimnazial 

Vasile Ionica: Permanent, în calitate de director adjunct, în activitățile acestora de promovare, la nivelul școlii 

noastre 

Vasile Ionica – Editura Edu, judetul Mureș, Asociația Educrates 

 

Creşterea eficienţei relaţiei şcoală - familie 

 

Aspecte negative: 

 Situaţii cu termene foarte scurte, care se suprapun cu alte situaţii 

 Relaţiile deficitare existente între părinţii unor colective de elevi, între părinţi şi cadre didactice 

 

IX. RELAŢII CU PUBLICUL 

 

1. Pal Cătălina - activitățile cu elevii clasei P-A -  pe facebook-ul școlii 

2. Ungureanu Maricica- activitățile cu elevii clasei P-B-  pe facebook-ul școlii 

3. Mihăilă Delia- activitățile cu elevii clasei P-D-  pe facebook-ul școlii 

4. Boboc Domnica, a participat la reportajul Telejurnal TVR1, unde a vorbit despre proiectul Merito, pe data de 

09.11.2017, ora 20:00 

5. Triţescu Mihaela – imagini cu activitățile elevilor clasei a II-a A publicate pe pagina de Facebook a școlii 

6. Vasile Ionica: Audiente, lunea, în intervalul 12-14. 

7. Hurjui Cosmina, sedinta cu parintii, 15.09.2017 

8. Hurjui Cosmina, sedinta cu parintii, 16.01.2018 

9. Hurjui Cosmina, consiliere cu parintii, miercuri, ora 13:30-14:30 

10. Musuroi Gina, consiliere cu parintii/sedinta cu parintii, luni, ora 18.00 

11. Olaru Andreea Cornelia, 3C, 6C, Participarea la sedinta cu parintii, Octombrie, Ianuarie 

12. Petrescu Iolanda, participari la sedinte cu parintii 

13. Ungureanu Maricica- imagini cu activitățile elevilor clasei P-B-  pe facebook-ul școlii 

14. Mihăilă Delia- imagini cu activitățile elevilor clasei P-D-  pe facebook-ul școlii 

15. Mihăilă Delia, clasa  P D, „O carte zboară spre tine!”- donare de cărți pentru copii din diaspora, responsabil Popa 

Aura mai 2018 

16. Trițescu Mihaela, clasa  II A, „Ora de lectură cu editura Booklet”, - colaborare cu editura, aprilie-iunie 2018 

17. Sofronea Lelia, clasa  II B, „Ora de lectură cu editura Booklet”, - colaborare cu editura, aprilie-iunie 2018 

18. Trițescu Mihaela, clasa  II A, „O carte zboară spre tine!”- donare de cărți pentru copii din diaspora, responsabil Popa 

Aura mai 2018 

19. Benea Daniela, clasa  II A, „O carte zboară spre tine!”- donare de cărți pentru copii din diaspora, responsabil Popa 

Aura mai 2018 

20. Mateescu Loredana, Niculescu Rodica, Păvăloaie Nicoleta au participat la donarea de cărți pentru copiii din 

diaspora „Te caută o carte zburând spre tine” 

21. Ștefan Irina, clasa IV B, Protocol de colaborare cu editura Edu prin folosirea de soft educațional, în anul școlar 2017 

– 2018 

22. Popa Aura clasa IV D , Ștefan Irina, clasa IV C  „O carte zboară spre tine!”- donare de cărți pentru copii din 

diaspora 

23. Popa Aura, clasa IV D,  Donare de cărți pentru premii pentru copiii din Moreni 

24. Protocol de colaborare cu editura Edu prin folosirea de soft educațional la clasa II C de către Edu Camelia, în anul 

școlar 2017 – 2018 

25. Stanciu Mihaela, clasa a II-a E: – imagini cu activitățile elevilor clasei a II-a E publicate pe pagina de Facebook a 

școlii. 

26. Toate cadrele didactice din catedra de limbi străine au avut saptamanal ore de consultatii cu părintii.  

27. Au fost organizate ședinte cu parintii de catre profesorii diriginti. De asemenea, profesorii de engleza au participat la 

sedintele cu parintii ale elevilor de clasa a IV-a. 

28.  Vasile Ionica – Luni 12-13, audiențe 

 

Bibliotecă 

 

În intervalul, 11 septembrie 2017-2 februarie 2018, în biblioteca Școlii Gimnaziale nr.149, sector 3, București, au 

avut loc următoarele activități: 
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 Participarea la desfășurarea diferitelor activități cu scop educațional. 

 S-au desfășurat activități pentru sărbatoarea națională a României și pentru celebrarea zilei de 24 Ianuarie 1859 

(”Mica Unire”). 

 Colaborare cu profesorii, învățătorii și dirigintii claselor primare si gimnaziale s-a concretizat prin îndrumarea  ele-

vilor spre lectură. 

 În timpul acestui an școlar, biblioteca școlară are ca și activitate prioritară, inventarierea compartimentului bibli-

otecă, conform Deciziei  nr.72/22.06.2017.       

 Participarea la activități metodice organizate la nivel de sector. 

În intervalul  12 februarie 2018 – 15 iunie 2018, în biblioteca ȘCOLII GIMNAZIALE NR.149, SECTOR 3, 

BUCUREȘTI , au avut loc următoarele activități: 

 În timpul acestui an școlar, biblioteca școlară a avut ca  activitate prioritară, inventarierea fondului 

compartimentului, conform Deciziei  nr.72/22.06.2017.   

Dna bibliotecar a făcut parte din: Comisia de supraveghere a examenului pentru ocuparea locurilor vacante din 

învățământul gimnazial și din juriul Concursului ,,Călătorind prin Europa”. 

 Împreună cu doamna profesoară de educație muzicală și doamne profesoare din învățământul primar și gimnazial, 

biblioteca școlii a avut o colaborare bogată (sărbători religioase, ziua femeii, activitati) 

Alte activități realizate:  

 ”Popas la biblioteca scolii”: Aici putem descoperi misterele lumii-vizitarea bibliotecii școlare  de către  elevii din 

clasele pregătitoare; 

 ”Cititorul lunii”: Cartea - organizarea de vizite și ore de lectură recomandată de programa școlară, pentru elevii 

claselor a II-a (nov.2017 – clasa a II-a B); 

 ”Mica Unire”: Scenetă - Moș Ion Roată și Unirea  realizată de clasa a IV-a A, având invitați elevii clasei  P D. Ac-

tivitatea s-a încheiat cu Hora Uniri (23.01.2018); 

 ” O zi închinată lui Eminescu”: ”Viața lui Eminescu”- Clasa I B (15.01.2018); 

 ”Ziua profesorului”: Cartea în viața mea - activitate realizată cu elevii din clasa a Vl-a B și d-na prof. Iacob Rodica  

(sept.2017). 

 În data de 6 martie 2018, biblioteca Școlii Gimnaziale Nr.149, a organizat, coordonat și susținut Cercul pedagogic, 

la nivel de sector cu titlul: ”Mama, icoană a sufletului românesc”, împreună cu doamnele prof.și înv.Iacob Rodi-

ca(cls.a VI-a), Moț Mihaela9prof.ed.muzicală), Trițescu Mihaela(cls.a II-a A, Maricica Ungureanu(P.B.) și Nedelea 

Mihaela (cls.a III-a D);  

 Împreună cu doamna directoare Trăistaru Luciana-Denisa,  profesor de limba română, biblioteca a colaborat cu elevi 

din clasa a V-a C pentru:  

 Concursul Regional de creație literară și artistico-plastice ,, Muguri de primăvară”;  

 Concursul ”Nașterea Domnului-Renașterea Bucuriei”; 

 Concursul regional ”Fenomene atmosferice și evoluția vremii pe glob”-ediția a V-a;  

 Concursul Regional ”VISĂTOR PRIN UNIVERS” Ediția a IV-a.  

 Joc de rol, Caragiale, 

 Achiziționarea, completarea și distribuirea diplomele, cărțile și medaliilor pentru rezultatele deosebite la învățătură, 

concursuri și olimpiade. 

Secretariat  

 

Secretar șef: 

Activităţi realizate: 

 Planul Managerial al Școlii Gimnaziale Nr.149 pentru anul școlar 2017 - 2018 a fost elaborat pentru 

asigurarea calităţii procesului instructiv educativ şi s-a dorit a fi în concordanţă cu noile cerinţe ale învăţământului.  

 Principalele atribuții care revin secretariatului sunt următoarele: prelucrarea informațiilor, documentarea, 

funcția de reprezentare, funcția de filtru și legătură pentru solicitări de contacte cu conducerea, funcția de asistare directă a 

conducerii școlii, gestionarea bazelor de date locale și naționale, întocmirea și elaborarea actelor de studiu. După cum se 

poate observa în activitatea de secretariat și în aceea a secretarelor predomină procesele informaționale și decizionale, 

informația oferind suportul pentru decizia managerială, iar comunicarea de informații și de decizii ocupând o pondere 

importantă într-o instituție.  
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 Activitatea s-a desfășurat în mod eficient colaborând cu, conducerea şcolii întocmind corect şi la timp do-

cumentele aferente. M-am preocupat de întocmirea corecta si la timp a tuturor situaţiilor cerute de IS3, Statistica si Direcţia 

Muncii.  

 

Semestrul I, septembrie 2017  

 Prezentarea cadrelor didactice conducerii unităţii, primirea cadrelor didactice repartizate în unitatea noastră;  

 Întocmirea contractelor de muncă pentru cadrele didactice suplinitoare calificate şi necalificate nou venite în 

unitatea noastră;  

 Verificarea încadrării personalului  şi verificarea dosarelor personale a cadrelor didactice repartizate în unitatea 

noastră şcolară în anul 2017  – 2018;  

 Întocmirea situaţiilor statistice de sfârşit de an şcolar în urma promovării examenelor de corigenţă; 

 Întocmirea situaţiilor statistice de început de an şcolar; 

 Verificarea grilelor de salarii pentru cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactic;  

 Întocmirea statelor de plată pe luna septembrie 2017;  

 Eliberarea actelor de studii la solicitare; 

 Eliberarea de documente pentru întocmirea dosarelor în vederea acordării burselor sau orice formă de ajutor 

financiar; 

 

Semestrul I, octombrie 2017   

 Întocmirea fişei de încadrare; 

 Întocmirea statului de funcţii pentru anul şcolar 2017 - 2018;  

 Operarea în REVISAL a încadrării pentru cadrele didactice nou venite în unitatea noastră cu data de 01.09.2017  

pentru tot personalul angajat;  

 Întocmirea statelor de plată pe luna octombrie 2017 ;  

 Înscrierea la grade didactice, întocmiri dosare ;  

 Eliberarea de adeverinţe elevi pentru alocaţie complementară, întocmirea foii matricole, adeverinţe de studii, de ab-

solvire la cererea solicitanţilor, eliberarea de adeverinţe de venit pentru bănci angajaţilor, pentru plata cu ora sau alte adeve-

rinţe solicitate de personalul angajat;  

 Întocmirea statelor de plată în vederea acordării burselor (bani de liceu, bursa de performanță, bursa de merit, bursa 

socială, bursa profesională şi a elevilor de pretutindeni); 

 Monitorizarea absențelor și centralizarea acestora în vederea raportării lunare și a întocmirea statelor de plată pentru 

burse; 

 

Semestrul I, noiembrie 2017   
 Efectuarea lucrărilor solicitate de ISJ şi predarea la termenul stabilit de forurile superioare;  

 Eliberarea adeverinţelor de studii, bănci, PCO, etc…  

 Eliberarea adeverinţelor de ajutor social, alocaţie complementară;  

 Întocmirea salariilor pentru luna noiembrie 2017 ;  

 Calcularea drepturilor salariale acordate prin sentinţe judecătoreşti; 

 Introducerea datelor în baza de date SSIAS,  

 Întocmirea statelor de plată în vederea acordării burselor (bursa de performanță, bursa de merit, bursa socială); 

 Monitorizarea absențelor și centralizarea acestora în vederea raportării lunare și a întocmirea statelor de plată pentru 

burse; 

 

Semestrul I, decembrie 2017   

 Întocmirea corespondenţei;  

 Eliberarea de adeverinţe elev, adeverinţe de venit pentru bănci angajaţilor care solicită aceste adeverinţe;  

 Întocmirea salariilor pentru luna decembrie 2017 ,  

 Întocmirea statisticilor pentru IS3;  

 Întocmirea statelor de plată în vederea acordării burselor (bursa de performanță, bursa de merit, bursa socială); 

 Monitorizarea absențelor și centralizarea acestora în vederea raportării lunare și a întocmirea statelor de plată pentru 

burse; 

 

Semestrul I, ianuarie 2018  

 Întocmirea statelor de plată pe luna ianuarie 2018 , vizarea acestora de către IS3; 

 Încheierea semestrului I an școlar 2017  – 2018; 

 Stabilirea salariilor conform majorării salariale; 

 Arhivarea documentelor şcolare de la serviciul secretariat; 

 Întocmirea situaţiilor pentru încheierea semestrului I; 

 Verificarea cataloagelor la sfârşitul semestrului I; 

 Centralizarea situaţiilor statistice pentru încheierea semestrului I; 

 Înregistrarea corespondenţei şi completarea borderourilor pentru poştă cu privire la situaţia şcolară a elevilor cu 

probleme şi trimiterea acestora la Oficiul poştal; 
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 Întocmirea statelor de plată în vederea acordării burselor (bursa de performanță, bursa de merit, bursa socială); 

 Întocmirea situaţiilor statistice la sfârşitul semestrului I; 

 Monitorizarea absențelor și centralizarea acestora în vederea raportării lunare și a întocmirea statelor de plată pentru 

burse 

 

Semestrul II, luna februarie 2018  
 Eliberarea de adeverinţe elevilor, salariaţilor etc; 

 Stabilirea salariilor conform majorării salariale; 

 Întocmirea statelor de plată pentru luna februarie 2018;  

 Calcularea drepturilor salariale acordate prin sentinţe judecătoreşti; 

 Întocmirea statelor de plată în vederea acordării burselor (bursa de performanță, bursa de merit, bursa socială); 

 Monitorizarea absențelor și centralizarea acestora în vederea raportării lunare și a întocmirea statelor de plată pentru 

burse şi a elevilor de pretutindeni); 

 

Semestrul II, luna martie 2017  

 Eliberarea adeverinţelor solicitate de angajaţi şi de elevi;  

 Redactarea corespondenţei şcolii;  

 Adunarea sumelor pentru plata actelor de studii şi depunerea la IS3 ;  

 Întocmirea statelor de plată pentru luna martie 2018; 

 Întocmirea statelor de plată în vederea acordării burselor (bani de liceu, bursa de performanță, bursa de merit, bursa 

socială, bursa profesională); 

 Monitorizarea absențelor și centralizarea acestora în vederea raportării lunare și a întocmirea statelor de plată pentru 

burse; 

 

Semestru II, luna aprilie 2018 

 Eliberarea adeverinţelor solicitate de angajaţi şi elevi;  

 Întocmirea situaţiilor către IS3;  

 Redactarea corespondenţei ;  

 Întocmirea statelor de plată pe luna aprilie 2018;  

 Întocmirea statelor de plată în vederea acordării burselor (bani de liceu, bursa de performanță, bursa de merit, bursa 

socială, bursa profesională); 

 Monitorizarea absențelor și centralizarea acestora în vederea raportării lunare și a întocmirea statelor de plată pentru 

burse; 

 

Semestrul II, luna mai 2018 

 Eliberarea adeverinţelor pentru elevi şi adeverinţe de venit pentru bănci angajaţilor;  

 Întocmirea situaţiilor solicitate de IS3;  

 Completarea bazei de date pentru întocmirea actelor de studii;  

 Întocmirea statelor de plată pentru luna mai 2018; 

 Întocmirea statelor de plată în vederea acordării burselor (bursa de performanță, bursa de merit, bursa socială); 

 Monitorizarea absențelor și centralizarea acestora în vederea raportării lunare și a întocmirea statelor de plată pentru 

burse; 

 

Semestrul II, luna iunie 2018 
 Întocmirea situaţiilor statistice de sfârşit de semestru II;  

 Ridicarea de la IS3 a actelor de studii : registre de evidenţă etc. 

 Numerotarea registrelor de evidenţă a actelor de studii;  

 Înregistrarea actelor de studii;  

 Redactarea corespondenţei;  

 Calculul şi întocmirea statelor de plată pentru concediile de odihnă ale cadrelor didactice şi statele de plată pentru 

luna iunie 2018; 

 Înscrierea absolvenţilor la examenul de bacalaureat; 

 Completarea adeverinţelor de recunoaştere a probelor susţinute anterior la examenul de bacalaureat; 

 Pregătirea şi desfăşurarea examenelor de competenţe profesionale; 

 Întocmirea statelor de plată în vederea acordării burselor (bani de liceu, bursa de performanță, bursa de merit, bursa 

socială, bursa profesională); 

 Monitorizarea absențelor și centralizarea acestora în vederea raportării lunare și a întocmirea statelor de plată pentru 

burse; 

 

Semestru II, luna iulie 2018 

 Completarea actelor de studii, întocmirea borderourilor pentru aplicarea timbrului sec; 

 Semnarea actelor de studii de către preşedintele comisiei de bacalaureat şi aplicarea TS; 

 Întocmirea statelor de plată pe luna iulie 2018;  
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 Înscrierea absolvenţilor la examenul de bacalaureat; 

 Completarea adeverinţelor de recunoaştere a probelor susţinute anterior la examenul de bacalaureat; 

 Întocmirea şi eliberarea actelor de studii pentru elevii claselor a XII a pentru înscrierea la facultate,  

 Întocmirea statelor de plată pentru examenele de certificare competenţe profesionale, bacalaureat şi titularizare;  

 Întocmirea statelor de plată în vederea acordării burselor (bani de liceu, bursa de performanță, bursa de merit, bursa 

socială, bursa profesională); 

 Monitorizarea absențelor și centralizarea acestora în vederea raportării lunare și a întocmirea statelor de plată pentru 

burse; 

 

Semestrul II,  luna august 2018 

 Eliberarea actelor de studii;  

 Întocmirea statelor de plată pe luna august 2018;  

 Întocmirea statelor pentru examenele naţionale;  

 Păstrez legătura cu unităţile şcolare în caz de transferări sau alte situaţii;  

 Pregătirea examenelor pentru încheierea situaţiilor şcolare şi examene de corigenţă ale elevilor din clasele terminale. 

 

Secretar:  

1. Proiectarea activității: 

 Am elaborat un plan de activități pe an școlar ținând cont de planul managerial al unității, consultând în perma-

nență managerul unității și șeful compartimentului secretariat 

 Am întocmit un plan de activitate cu termene, respectând termenele stablite 

 La realizarea activității de secretariat am utilizat produsele software din dotare. 

2. Realizarea activităților didactice: 

 Am întocmit și expediat în termenul stabilit situațiile statistice școlare; 

 Am întocmit și expediat în termenul stabilit situațiile cerute de catre Inspectoratul școlar de sector , respectiv 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București; 

 Am întocmit diverse situații necesare procesului instructiv – educativ și  activităților de secretariat; 

 M-am îngrijit de păstrarea sigiliului unității în perioada în care directorul și secretarul șef nu sunt în școală; 

 M-am ocupat de redactarea și distribuirea corespondenței școlii; 

 Am organizat arhiva școlară în conformitate cu legislația în vigoare; 

 M-am ocupat de întocmirea și actualizarea documentelor de studii ale elevilor : 

- completarea foilor matricole și a actelor de studii pentru absolvenți și în baza cererilor solicitanților; 

- primirea și înregistrarea dosarelor pentru burse ;  

- completarea registrelor matricole ;  

- întocmirea dosarelor pentru elevii înscriși la examenul de Evaluare Națională  

 Am facut parte din comisia de Evaluare Națională la clasele II, IV și VI, întocmind documentele necesare pen-

tru buna desfășurare a acesteia ; 

 Am întocmit și actualizat baza de date a elevilor din unitatea școlară; 

 Am întocmit documente de personal ( adeverințe, copii, etc ) pentru angajații unității; 

 Am completat și eliberat adeverințe de elevi la solicitările părinților ; 

 Am contribuit la întocmirea procedurilor specifice postului; 

 Am contribuit la activitățile curriculare și extracurriculare ale unității; 

 Am contribuit la activitățile de voluntariat specifice postului. 

 

3. Comunicarea și relaționarea: 

 Am comunicat și relaționat eficient cu echipa managerială; 

 Am comunicat și relaționat eficient cu personalul școlii; 

 Am comunicat și relaționat cu elevii; 

 Am actualizat periodic informațiile în baza de date specific (BDNE, baza de date a școlii, pentru elevi); 

 Am comunicat și relaționat eficient cu comunitatea; 

 Am raportat semestrial și anual activitatea desfășurată conform postului ocupat; 

 

4. Managementul carierei și al dezvoltării personale: 

 Am realizat/actualizat portofoliul și dosarul personal; 

 M-am implicat în organizarea activităților comisiei/compartimentului ; 

 

5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare: 

 Am promovat sistemul de valori al unității la nivelul comunității prin activități specifice postului; 

 M-am ocupat de promovarea imaginii școlii; 

 Am respectat regulamentul de organizare și funcționare al unității școlare; 
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 Am respectat procesul de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale prin activitățile des-

fășurate; 

 Am colaborat și comunicat permanent și eficient cu comunitatea locală privind activitatea din compartiment; 

 Am îndeplinit sarcinile și atribuțiile șefului ierarhic superior pentru  derularea în bune condiții a atribuțiilor din 

sfera de responsabilitate; 

 Am respectat regulamentele și procedurile de la nivelul unității în toate activitățile desfășurate. 

 

6. Conduita profesională : 

 Am manifestat o atitudine morală și civică folosind un limbaj adecvat, o ținută corespunzatoare , avănd un res-

pect și un comportament demn unei instituții de învățământ. 

 Am respectat și promovat deontologia profesională. 

 

 

Administraţie 

 

Activităţi realizate: 

În primul semestru al anului școlar 2017 – 2018 sarcinile de serviciu ale personalului administrativ au fost în mare 

parte îndeplinite în conformitate cu Planul de activitate întocmit la începutul anului şcolar şi a celor prevăzute în fişa postului 

şi nu numai.    

- S-a  primit şi distribuit hrana pentru elevi (lapte, corn), s-au întocmit fişele de prezenţă, fişe lapte și corn care 

sunt semnate de elevii din clasele V – VIII și cadrele didactice de la învățământul primar acestea rămânând  în 

școală. 

În decursul anului școlar sarcinile de serviciu ale  personalului administrativ au fost îndeplinite în conformitate cu 

Planul de activitate întocmit la începutul anului şcolar şi a celor prevăzute în fişa postului şi nu numai.    

La începutul anului şcolar, împreună cu tot personalul din subordine, s-au realizat următoarele: 

- împreună cu firma trimisă de către Primăria Sectorului 3, am efectuat igienizarea unor săli de clase, holuri, ca-

binete medicale , toalete etc. 

- am efectuat curățenia în toată școala respectiv  sălile de clasă, laboratoare, cabinete, birouri, holuri, toalete, cur-

tea interioară, grădina și alte spații ale școlii. 

- am întocmit referate de necesitate,note de recepție și bonurile de consum a materialelor și obiectelor care au in-

trat în școală pentru departamentul contabilitate. 

- s-a efectuat repararea mobilierului  procurând  materialele necesare atelierului mecanic, pentru a nu întâmpina 

nici o problemă la începerea noului an școlar.  

- m-am ocupat de  procurarea  manualelor necesare elevilor şi cadrelor didactice de la depozitul ISMB – Neniţes-

cu. 

- coordonez, îndrum și controlez activitatea administrativ gospodărească. 

- în vederea  inventarierii obiectelor aflate în unitatea şcolară s-au întocmit documentele necesare care au fost 

transmise pentru verificare la contabilitate.  

- în urma casării am scos din inventarul școlii fișele cu obiectele care au fost scoase din funcțiune, obiecte deteri-

orate (mobilier, aparatură care intră în dotarea cabinetelor de specialitate din şcoală – planşe, mulaje, truse, cal-

culatoare). Gestionez banii care provin din bursele de merit, performanță, sociale, medicale  și orfani ale ele-

vilor .      

- s-a  primit şi distribuit hrana pentru elevi (lapte, corn),  

- fişe lapte și corn care sunt semnate de  către doamnele învățătoare sau de diriginți la sfârșitul fiecărei luni, din 

clasele V – VIII în fiecare zi, acestea rămânând în școală. 

- întocmesc dosarul cu acte pentru plata produselor de panificație și a produselor lactate pe care le depun la fie-

care sfârşit de lună la Primaria Sectorului 3. De asemenea am întocmit următoarele documente: fişa de magazie, 

niruri şi bonuri de consum care rămân în școală. 

- împreună cu doamna informatician m-am ocupat de comenzile de manuale pentru anul școlar în curs și pentru 

anul școlar 2017– 2018. 

Pe tot parcursul anului școlar am ținut legătura cu toate firmele  care am avut contracte cu școala: firma de mente-

nanță a mobilierului, firma de curățenie, de dezinsecție și dezinfecție, pentru a efectua lucrările necesare fără probleme.  

La încheierea anului școlar  împreună cu cadrele didactice m am ocupat de strângerea manualelor școlare și depozi-

tarea lor, urmând ca în toamnă sa fie date elevilor. 
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Întocmesc dosarul cu acte pentru plata produselor de panificație și a produselor lactate pe care le depun la fiecare 

sfârşit de lună la Primaria Sectorului 3. De asemenea am întocmit următoarele documente: fişa de magazie, niruri şi bonuri 

de consum care rămân în școală.  

Pentru o bună desfăşurare a activităţilor, împreună cu tot personalul am încercat să rezolvăm orice problemă apărută 

în timpul anului școlar. 

 

Compartimentul IT (Informatician) 

 

S-au realizat următoarele: 

 

1. Proiectare activității: 

Am realizat și gestionat bibioteca de software și documentații din dotarea laboratoarelor de informatică din școală; 

Am întocmit procese verbale de constatare și preluare în gestiune pe anul școlar respectiv a laboratorului de informatică; 

Am verificat permanent starea de funcționare a aparaturii din dotare și am asigurat utilizarea în bune condiții a acesteia; 

Am elaborat un plan de activități pe an școlar ținând cont de planul managerial al unității; 

Am întocmit foile matricole pentru elevii clasei a VIII-a, am introdus codurile cu opțiunile acestora pentru licee; 

Am întocmit adeverințe de studii pentru elevii care se transferă de la școala noastră; 

Am întreținut aplicația ”E-catalog”, realizând transferurile și actualizând la zi, datele elevilor. 

Am facut parte din comisiile: 

  De ocupare a locurilor vacante din învățământul gimnazial, ca supraveghetor; 

 De înscriere în învățământul primar, ca operator; 

 De Evaluare, ca personă de contact pentru descărcarea subiectelor și ca persoană responsabilă cu monitorizarea au-

dio-video; 

 De Admitere, ca operator calculator; 

2. Realizarea activităților didactice: 

Am asigurat asistența tehnică tuturor profesorilor școlii; 

Am utilizat produsele software din dotarea unității; 

Am asigurat asistență colegilor, în permanență, pentru catalogul on-line; 

Am contribuit la activitățile curricular și extracurriculare ale unității; 

Am contribuit la activitățile de voluntariat specific postului. 

3. Comunicarea și relaționarea: 

Am comunicat și relaționat cu elevii; 

Am comunicat și relaționat eficient cu personalul școlii; 

Am comunicat și relaționat eficient cu echipa managerială; 

Am actualizat periodic informațiile în baza de date specific (SIIIR, Ecatalog, baza de date a școlii pentru elevi); 

Am comunicat și relaționat eficient cu comunitatea; 

Am luat legătura cu firmele de specialitate în cazul apariției unor defecțiuni, sau a necesarului de soft. 

4. Managementul carierei și al dezvoltării personale: 

Am realizat/actualizat portofoliul și dosarul personal; 

M-am implicat în organizarea activităților comisiei/compartimentului; 

Am avut comportament, ținută și atitudine conform cu respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare: 

Am promovat sistemul de valori al unității la nivelul comunității prin activități specific postului 

Am respectat regulamentul de organizare și funcționare a laboratoarelor de informatică; 

Am respectat procesul de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale prin activitățile desfășurate. 

Am administrat și actualizat periodic informații pe pagina de facebook a școlii și pe site-ul școlii. 

Am creat un canal de Youtube pentru școală, aici am încărcat periodic activitățile din școală.  

Am creat un blog pentru școală pe care l-am actualizat periodic. 

 

Contabilitate 

 

Activităţi realizate: 

În anul şcolar 2017 – 2018 sarcinile de serviciu ale personalului din contabilitate au fost parțial îndeplinite prin 

raportare atât la Planul de activitate întocmit la începutul anului şcolar, cât şi la fişa postului.  

Se inregistreaza si verifica actele in vederea intocmirii bilanturilor, cu declaratii si anexe catre ISMB si Primaria 

Sectorului 3. 

Se inregistreaza casarile.  

Se verifica statele de plata si se intocmesc ordinele de plata si anexele necesare catre Trezoreria Sectorului 3. 

Se intocmesc ordine de plată catre furnizori și se înaintează catre Primarie, apoi către Trezorerie. 

Se semnează contractele către furnizori și către posibili clienți ce doresc închirieri de spații în școală. 

Se înaintează către Primaria Sectorului 3:  

 proiectul de buget si orice rectificari aduse bugetului; 
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 lunar - monitorizarile cu plata salariilor; 

 lunar – indicatorii de plați; 

 lunar – contul de execuție; 

 trimestrial – bilantul cu anexele aferente. 

          Se înaintează către ISMB: 

 trimestrial – bilanțul cu anexele aferente. 

 lunar – monitorizarea cu plata salariilor examenelor naționale. 

 S-a procedat la incasarea veniturilor, la intocmit ordonantari, angajamente bugetare si globale, s-au efectuat 

inregistrari contabile si in articole bugetare, plata furnizorilor ori de cate ori a fost necesar; 

 S-a colaborat cu Trezoreria Sectorului 3 si ANAF in implementarea programului FOREXEBUG si 

transmiterea acestora catre Ministerul de Finante; 

 In perioada 05-10 ale fiecarei luni s-a incheiat luna precedenta, s-au depus raportari la Primaria Sector 3 si 

ISMB, s-au verificat cheltuielile de personal impreuna cu secretara sef, s-au intocmit note justificative si 

explicative, monitorizari  pentru Trezoreria Sector 3 si Primaria Sector 3; 

 Pana in data de 10 lunar s-au intocmit raportarile cuprinzand Anexa 1, Anexa 30, Anexa 9 si Anexa 11; 

 Lunar s-au facut situatii pentru Directia de invatamant privind plata furnizorilor; 

 Pana pe data de 08 lunar s-au intocmit viramentele pentru salarii prin programul Ministerului Finantelor 

Publice (OP) pentru cheltuielile de personal; 

 S-a colaborat, ori de cate ori a fost necesar, cu Trezoreria Sector 3 cu documentele specifice 

decontarii/verificarii; 

 Lunar s-au intocmit S1 pentru INS si ISMB am depus D 112, Declaratia pe propria raspundere a datoriilor 

catre furnizori; s-au intocmit si depus dosare la CASMB cand legea a impus recuperarea CM; s-au intocmit 

adrese ISMB privind solicitari de alocare fonduri privind plata examenelor nationale; s-au intocmit Balante 

de verificare lunare Buget local, Buget din venituri proprii si Buget de stat; 

 Trimestrial s-au intocmit Situatiile financiare  cu anexele aferente atat pentru Consiliul local din fondurile 

ce se s-au derulat prin Bugetul local  precum si ISMB din fondurile  primite de la Bugetului de Stat, 

fluxurile de trezorerie; s-a intocmit Contul de executie pe bugete total si pe subcapitole; 

 Bianual s-a intocmit Statul de personal MINVIS solicitat de Ministerul de Finante Publice; 

 Anual si ori de cate ori s-au efectuat rectificari s-a intocmit Bugetul de venituri si cheltuieli venituri proprii 

si detalierea cheltuielilor atat pe centralizat cat si pe subcapitole cu anexele aferente; s-a colaborat cu 

Institiile de credit cu care colaboram pentru salarii si burse scolare cu diverse documente (Specimene de 

semnaturi, convenții etc); 

 S-au intocmit ori de cate ori a fost necesar Referate de necesitate, s-au efectuat  verificari si punctaje; s-au 

intocmit CEC–uri numerar pentru plata burselor, abonamentelor si cheltuielilor materiale,  situatii catre 

ISMB referitoare la litigii, cheltuieli de capital, INS efectivul salariatilor; 

 Contabila a facut parte din câteva comisii de la nivelul unitatii de invatamant si in alte unitati de 

invatamant. 

 S-au procurat, pastrat si s-au însușit conținuturile documentelor privind legislatia specifica 

 S-a colaborat parțial cu conducerea institutiei in diverse actiuni 

 Impreuna cu Directorul a completat  Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 cu nota de 

fundamentare aferenta si Planul anual de achizitii; 
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 S-au respectat ordinea si disciplina la locul de munca, normele de protectia muncii, de PSI, si ISU pentru 

toate tipurile  de activitati desfasurate in cadrul institutiei  și s-a raspuns solicitarilor referitoare la situatii 

contabile; 

 S-a participat la cursuri de formare si contabila este formator pentru cursurile de administrator de 

patrimoniu din cadrul Casei Corpului Didactic Bucuresti; 

 S-au intocmit parțial situatii cerute de catre conducerea Scoala Gimnaziala Nr.149, ISMB, Primaria Sector 

3 - Serviciul Buget si Directia de invatamant. 

Principalele atributii ale Departamentul de contabilitate au fost atinse si constau în următoarele activităţi: 

o Încheierea exerciţiului financiar anual – dare de seama contabilă (bilanţul ) la 31.12.2017, 31.03.2018, 

31.06.2018 împreună cu anexele – Primăria Municipiului  și Inspectoratul Școlar al Municipiului București; 

o Introducerea bugetelor in sistemul naţional de raportare Forexebug, precum şi introducerea angajamentelor, în 

aplicaţia CAB, zilnic. 

o Întocmire documentație achiziţionare semnătură electronică, anual. 

o Situaţii pentru Inspectoratul Școlar - execuţia bugetară la  31.12.2017, 31.03.2018, 31.06.2018 împreună cu 

anexele 

o Monitorizarea cheltuieli personal – ISMB – lunar; 

o Declaraţia privind obligaţiile plătite către   DGFP(112) - lunar; 

o Declaraţia privind obligaţiile plătite către   DGFP(100) – lunar; 

o Necesar credite pentru salarii - ISMB, PrimăriE - lunar; 

o Lunar: State de plată salarii ( verificare centralizare, calcul viramente) 

o Întocmire OPM 

o Salarii - viramente – lunar; 

o Întocmire ordine plată cu scopul achitării plăţilor către furnizori, pentru cheltuieli materiale şi servicii- 

permanent ; 

o Verificare registru casă- încasări /plăţi- permanent; 

o Întocmire ordonanţări: 

-salarii- carduri , viramente –lunar; 

-plăţi furnizori-cheltuieli materiale ; 

o Înregistrarea în contabilitate a documentelor primare prin centralizare în note contabile-zilnic/lunar; 

o Întocmire balanţe de verificare - lunar; 

o Registru jurnal-lunar; 

o Fişe operaţii diverse-lunar; 

o Fişe analitice-lunar; 

o Registru CFP -permanent; 

o Registru angajamente-permanent; 

o Întocmire angajament: 

-salarii- carduri, viramente - lunar; 

-plăţi furnizori-cheltuieli materiale; 

o Întocmire și depunere dosar de recuperare sume concedii medicale din FNUASS, la  Casa de Sănătate, lunar; 

o Activitate de curierat -primărie, trezorerie, ISMB  – la nevoie; 

o Întocmire CEC numerar pentru burse, CES, transport - la nevoie; 

o Monitorizare cheltuielilor de personal pt Primaria - lunar; 

o Contul de execuţie  a bugetului institutiilor publice          - lunar;                                                

o Bilanţul scurt                                                                      - lunar; 

o Arhivare a documentelor ce urmează a fi inventariate în arhiva unităţii, clasez şi păstrez toate actele justificative 

de cheltuieli, documente contabile, fişele, balanţele de verificare şi răspund de activitatea financiar- contabilă- 

lunar. 

Compartimentul de contabilitate al Scolii Gimnaziale 149 în anul şcolar 2017-2018 a desfăşurat activităţi financiar-contabile 

constând în asigurarea fondurilor necesare pentru ca  procesul de învăţământ să funcţioneze in condiţii optime. 

X. ANALIZA SWOT 

 

CURRICULUM 

 

 PUNCTE TARI  

- Pentru  fiecare nivel de şcolarizare (primar şi gimnazial), şcoala dispune de întreg materialul curricular: planuri de 

învăţământ şi programe şcolare, manuale, ghiduri de aplicare, caiete de lucru, alte auxiliare pentru disciplinele obligatorii etc. 

- Curriculum la decizia şcolii, extinderile şi disciplinele opţionale, cuprinse în oferta şcolii ţin cont de resursele umane şi 

materiale ale instituţiei, de opţiunile părinţilor, ale elevilor şi ale comunităţii  
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- Activităţile extracurriculare sunt diversificate (concursuri, olimpiade, serbări, cercuri, activităţi sportive deosebite etc.) şi 

implică în desfăşurarea lor toţi elevii şi majoritatea cadrelor didactice  

 

 PUNCTE SLABE  

- Imposibilitatea introducerii tuturor opționalelor propuse din cauza numărului limitat de ore la clasă 

 

 OPORTUNITĂŢI  

- Creşterea gradului de autonomie a şcolii în dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii în funcţie de nevoile integrării 

comunitare şi sociale generale 

- Colaborarea foarte bună cu I.S.M.B., M.E.C.T.S., P.M.B.- sector 3  

- Implicarea cadrelor didactice în programe educaţionale cu O.N.G.-uri, în alte diverse proiecte educaţionale - pot îmbogăţi 

oferta educaţională a şcolii  

- Formarea personalului din învăţământ prin programe POSDRU  

 

 AMENINŢĂRI  

- Unele disfuncţionalităţi în aprovizionarea cu manuale a elevilor şcolii (schimbarea unor manuale alternative care sunt 

utilizate de mulţi ani, existenţa unor manuale care nu se mai reeditează etc.) 

- Insuficienta adecvare a C.D.Ş. la cerinţele părinţilor poate determina alegerea altei şcoli din sector 

- Scăderea prestigiului profesiei didactice 

- Educaţia nu mai e privită ca un mijloc de promovare social 

 

RESURSE UMANE 

 

 PUNCTE TARI  

- Nucleu de cadre didactice titulare, calificate, foarte bine pregătite profesional, sensibile la problemele şcolii (personal 

calificat, 100%) 

- Personal didactic - auxiliar corespunzător: secretar - şef, secretar, informatician, administrator de patrimoniu, bibliotecar 

- Pregătire profesională a managerilor, a personalului didactic şi didactic auxiliar 

- Existenţa unui real interes pentru formare continuă şi perfecţionare a întregului personal al şcolii 

- Elevii au rezultate bune şi foarte bune, atât la şcoală (procent de promovabilitate de 96%, 195 de elevi de la ciclul gimnazial 

au obţinut burse de merit și 21 de performanță), cât şi la concursurile şi olimpiadele şcolare  

 - Rezultatele elevilor au creat o imagine pozitivă şcolii dovedind un „climat de seriozitate, ordine, cadru ambiental plăcut”  

- Consiliul elevilor contribuie la realizarea unor bune relaţii profesor-elevi 

- Număr mare de elevi participanţi la activităţile extraşcolare şi extracurriculare 

- Implicarea profesorilor şi a elevilor într-un număr mare în proiecte și concursuri naţionale şi internaţionale 

- Existenţa unui consilier psihopedagogic şi a unei asistente medicale 

- Cadre didactice bine pregătite, unele din ele fiind profesori metodişti, formatori, mentori, membri ai Corpului Naţional de 

Experţi în Management Educaţional 

- Unele cadre didactice colaborează cu diverse edituri, reviste, fiind autori de auxiliare şcolare, respectiv de articole cu un 

conținut referitor la teme didactice 

- Cadre didactice deschise la perfecţionări, cursuri de formare, masterate şi doctorate  

 

 PUNCTE SLABE  

- Conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice  

- Existenţa unor cadre didactice, puţine la număr, care nu au abilităţi de utilizare a calculatorului 

- Fluctuaţia cadrelor didactice (anual, 15-20%  sunt cadre didactice nou venite în unitate) 

- Slaba motivare a cadrelor didactice, datorită salariilor mici, a renunţării la salariul de merit, a procentului de premiere de 

2% 

- Existenţa elevilor dezinteresaţi de şcoală, datorită lipsurilor, anturajului, nesupravegherii de către părinţi, absenţei părinţilor 

plecaţi în străinătate  

- Personal de îngrijire şi pază insuficient 

 

 OPORTUNITĂŢI  

- Diversitatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de I.S.M.B., C.C.D., O.N.G., Universităţi, existenţa unor 

cursuri de formare, cu credite transferabile 

- Colaborări cu specialişti din unele instituţii: poliţie, biserică, instituţii de cultură, fundaţii, organizaţii nonguvemamentale 

- Concurenţa cu alte unităţi de învăţământ public şi privat 

- Implicarea cadrelor didactice în diverse proiecte şi programe educaţionale 

 

 AMENINŢĂRI  
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- Scăderea numărului de elevi, datorită scăderii natalităţii  

- Scăderea nivelului de trai al părinţilor 

- Criza de timp a unor părinţi, nivelul scăzut de educaţie sau conservatorismul unor părinţi, destrămarea unor familii sau 

indiferenţa părinţilor, determină o slabă pregătire şi supraveghere a elevilor 

- Lipsa de cadre tinere motivate, loiale şcolii, care să se titularizeze pe posturi rămase libere în urma pensionărilor  

- Concurenţa altor unităţi de învăţământ public şi privat 

- Creşterea delicventei juvenile 

- Fluctuaţia cadrelor didactice şi fragmentarea catedrelor 

- Migraţia unor cadre didactice către domenii mai bine plătite, iar a elevilor către şcoli din străinătate sau capitală, cu dotări 

mai bune  

 

RESURSE MATERIALE, FINANCIARE, INFORMAŢIONALE 

 

 PUNCTE TARI 

Resurse materiale, financiare:  

- Starea fizică a spaţiilor unităţii şcolare – foarte bună şi încadrarea acestora în normele de igienă corespunzătoare 

- Baza tehnico-materială bună 

- Mobilier şcolar nou, funcţional, care permite desfăşurarea unor activităţi activ-participative 

- Există laboratoare (IT, matematică, fizică, chimie, biologie), cabinete (engleză, consiliere psihopedagogie), în curs de dotate 

cu materiale didactice corespunzătoare, precum şi cabinet medical şi cabinet stomatologic 

- Biblioteca şcolii este foarte bine dotată (peste 17 000 volume) are calculator, TV, DVD, soft educaţional 

- Derularea programului de tip Școală după școală  

  

Resurse informaţionale:  

- Legislatie 

- Presa de specialitate  

- Existenţa în unitate a internetului în toate sălile de clasă şi a televiziunii prin cablu 

  

PUNCTE SLABE  

Resurse materiale, financiare:  

- Construcţie în curs de reabilitare prin programul cu fonduri BEI derulat prin Primăria Municipiului Bucureşti, program 

nefinalizat încă 

- Spaţiu şcolar neutilizat integral (în prezent sala destinată CDI), imposibilitatea amenajării tuturor sălilor, unele dintre 

acestea fiind transformate în săli de depozitare a materialelor didactice pentru sala de sport  

- Lipsa unei săli de sport (în prezent există o sală de clasă improvizată ca sală de sport) 

- Sala de sport este în curs de execuţie în cadrul proiectului de reabilitare cu fonduri BEI 

- Poziţia geografică a şcolii, “şcoală mărginaşă de cartier” 

- Spaţiile şcolare inutilizabile lipsesc unitatea de principalul mijloc de obţinere a unor fonduri extrabugetare, utilizate de şcoli 

(închirieri, oferirea altor servicii comunităţii) 

 

Resurse informationale:  

- Comunicarea ineficientă cu anumiţi elevi şi părinţii acestora 

- Lipsa din unitate a unor publicaţii de specialitate şi din domeniul legislaţiei 

 

 OPORTUNITĂŢI  

Resurse materiale, financiare:  

- Sala de sport urmează să fie finalizată şi va fi dotată cu material sportiv adecvat. Există spațiu destinat vestiarelor, 

grupurilor sanitare şi duşurilor 

- Aplicarea noului sistem de finanţare şi administrare a unităţilor de învăţământ în sistem descentralizat 

- Parteneriate cu comunitatea locală, O.N.G., firme private 

- Existenţa de spaţii care pot fi închiriate în scopul obţinerii unor fonduri băneşti (după încheierea procesului de reabilitare) 

- Posibila participare a părinţilor la activităţile de întreţinere a şcolii 

- Descentralizarea şi autonomia instituţională  

- Donaţii, sponsorizări din partea comunităţii (instituţii, organizaţii, dar mai ales din partea părinţilor) 

- Dotări prin programe în colaborare cu organizaţii nonguvemamentale  

- Prestări de servicii către comunitate  

 

Resurse informaţionale:  

- Sponsorizări pentru realizarea abonamentelor la presă (legislatie şi de specialitate)  

- Sponsorizări pentru dotarea bibliotecii 
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AMENINŢĂRI  

Resurse materiale, financiare:  

- Buget neadecvat pentru învăţământ 

- Pauperizarea populaţiei  

- Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente  

- Instabilitate legislativă, economică, socială 

-  Administrarea necorespunzătoare a resurselor materiale şi financiare existente 

- Degradarea spaţiilor şcolare şi imposibilitatea efectuării de reparaţii 

 

Resurse informaţionale:  

- Legislaţie incoerentă, instabilă  

- Schimbări nefundamentate de programe  

- Mass-media, uneori  

 

RELAŢII CU MEDIUL COMUNITAR 

 

 PUNCTE TARI  

- Există o bună colaborare cu părinţii, care participă la întâlniri cu învăţătorii,  diriginţii şi conducerea şcolii 

- Părinţii, în general, au o atitudine pozitivă faţă de şcoală, se implică în activitatea şcolii prin ajutor gospodăresc, prin 

procurarea unor obiecte necesare desfăşurării activităţii şcolii, prin participarea directă la activităţi 

- Există la nivelul tuturor claselor comitete de părinţi, este constituit Comitetul reprezentativ al părinţilor la nivelul şcolii şi 

este infiinţată “ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR  DIN ŞCOALA  Nr. 149”, organizaţie cu personalitate juridică  

- Există şi îşi desfăşoară activitatea Consiliul elevilor  

- Există o bună colaborare cu Primăria şi Consiliul Local al sectorului  

- Relaţiile cu autorităţile sanitare, poliţia, biserica şi alte instituţii publice din comunitate introduc elevii în mediul comunitar 

şi contribuie la socializarea lor  

- O bună colaborare cu organizaţii nonguvernamentale (Salvaţi copiii etc) şi cu alte instituţii publice, private  

- Colaborăm cu grădiniţele din zonă şi cu liceele din sector 

 

 PUNCTE SLABE 

- Familia nu se implică suficient în activitatea de educare a copiilor 

- Părinţii au, în general, un nivel mediu de instruire, aceasta cumulată cu situaţia materială nesatisfăcătoare, limitează 

posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare educaţiei în familie  

- Cazurile de legătură defectuoasă părinte-şcoală datorată mediului de provenienţă al unor copii dar şi programului de lucru al 

părinţilor   

- Neimplicarea tuturor părinţilor, în special a celor care ar avea mai multă nevoie de consiliere în privinţa educaţiei propriilor 

copii, în activităţile şcolii 

- Comunicarea dintre unele cadre didactice şi părinţi, comunitate, în general, ar trebui să fie mai puternică în toate direcţiile 

 

 OPORTUNITĂŢI  

- Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii (poliţie, biserică, primărie, instituţii 

culturale) 

- Crearea de parteneriate cu şcoli din ţară şi din străinătate 

- Alocarea de fonduri necesare şcolii de către Consiliul local şi Primaria sectorului 3, pentru utilităţi, lucrări de urgenţă  

- Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat (parteneriat şcoală – părinţi, şcoală – comunitate, şcoală – organizaţii 

nonguvernamentale, şcoală – alte instituţii de învăţământ, etc.) 

- Implicarea părinţilor şi a altor sponsori în lucrări de întreţinere, dotare, modernizare a bazei didactico-materiale, a localului 

şcolii 

- Implicarea unor reprezentanţi ai comunităţii în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare şi extracurriculare 

- Îmbunătăţirea imaginii şcolii prin colaborarea cu mass-media, cu reprezentanţi ai comunităţii pentru popularizarea 

acţiunilor şi rezultatelor şcolii 

- Colaborarea cu ONG-uri, atragerea de fonduri sociale europene pentru dezvoltare profesională şi instituţională  

 

AMENINŢĂRI  

- Migrarea părinţilor elevilor în alte ţări la lucru  

- Concurenţa cu celelalte şcoli  

- Timpul liber limitat al părinţilor conduce la slaba implicare în activităţile şcolii 

- Posibila instabilitate socială şi economică a partenerilor şcolii 

- Comunicarea ineficientă cu părinţii unor elevi, părinţi care nu acordă importanţa cuvenită educaţiei copiilor, refuză 

colaborarea cu şcoala  
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- Existenţa unor familii cu probleme social-economice deosebite ( familii monoparentale, cu situaţie financiară precară, nivel 

redus de educaţie, copii cu unul sau ambii parinţi plecaţi în străinatate, copii aflaţi în plasament maternal etc.)  

- Difuzarea în mass-media a unor programe cu o tematică indecentă sau care fac apologia violenţei, în general promovarea 

unor false modele, unor nonvalori  

 

MATRICEA SWOT  

 

STRATEGII SO (max-max )  

Utilizarea punctelor tari pentru a valorifica oportunităţile  

- Cadrele didactice foarte bine pregătite profesional, pot atrage colaborări în parteneriat cu specialişti din diverse instituţii, 

fundaţii, organizaţii nonguvernamentale, pentru dezvoltarea competenţelor în elaborarea de proiecte şi programe  

- Deschiderea şcolii mai mult către comunitate prin diversificarea ofertei de  servicii 

- Utilizarea „imaginii pozitive a şcolii”, susţinută şi prin implicarea mai mult în viaţa şcolii a părinţilor şi a absolvenţilor, 

pentru atragerea unui număr mai mare de donaţii şi sponsorizări 

- Diversificarea activităţilor extracurriculare prin colaborări cu ONG-uri, implicarea împreună în proiecte şi programe 

- Relaţiile bune de colaborare cu autorităţile sanitare, poliţia, biserica, cu alte instituţii publice, contribuie la îmbunătăţ irea 

imaginii şcolii, la întărirea poziţiei ei în comunitate, la popularizarea acţiunilor şi a rezultatelor ei 

 

STRATEGII  WO (min-max )  

Se atenuează sau elimină punctele slabe folosind oportunităţile  

- Cu eforturi proprii şi prin donaţii şi sponsorizări, spaţiul şcolar restrâns poate fi utilizat mai eficient (de exemplu, utilizarea 

multifuncţională a spaţiilor: dotarea sălilor de clasă cu minibiblioteci pe domenii/ specialităţi, cu materiale didactice, 

mijloace de învăţământ, videoproiectoare, ecrane de proiecţie, etc.)  

- Motivarea cadrelor didactice, reducerea migrării lor prin implicarea în parteneriate, în realizarea unor proiecte în colaborare 

cu diverse instituţii, fundaţii, organizaţii, realizarea şi în acest mod a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice şi a  

întregului personal al şcolii 

- Realizarea unui colectiv didactic mai eficient şi mai stabil prin promovarea încadrării persoanelor cu dublă sau multiplă 

specializare (ex.: fizică-chimie, limba şi literatura română-limbă străină etc.) 

- Utilizarea oportunităţilor (donaţii, sponsorizări, servicii, proiecte-concurs) pentru dezvoltarea bazei didactico-materiale a 

unităţii (aparatură performantă, internet, mobilier modern, multifuncţional, diverse materiale didactice) şi chiar pentru 

investiţii pentru a elimina handicapul spaţiului şcolar restrâns 

- Implicarea primariei in finalizarea proiectului de reabilitare pentru ca spaţiile devenite depozite să-şi reia destinaţia iniţială  

- Motivarea elevilor şi a părinţilor care nu au o atitudine pozitivă faţă de şcoală,  care nu înţeleg importanţa şcolii pentru 

viitorul copiilor, prin implicarea lor în activităţi în parteneriat cu diverse instituţii, fundaţii, organizaţii 

- Participarea la „Târgul ofertelor educaţionale”, la alte manifestări, expoziţii, pentru crearea şi menţinerea ”imaginii 

pozitive” a şcolii, pentru atragerea populaţiei şcolare  

- Elaborarea periodică a unor materiale informative (broşuri, pliante, afişe,  etc.) de prezentare a şcolii, materiale adresate 

comunităţii locale 

- Mediul infracţional, abandonul şcolar, pot fi diminuate printr-o bună integrare socială a absolvenţilor dacă, de exemplu, 

avem în vedere şi următoarele opţiuni strategice: asigurarea caracterului formator de capacităţi şi competenţe ale întregului 

proces instructiv-educativ; orientarea şcolară şi profesională a elevilor, în conformitate cu direcţiile impuse de comanda 

socială şi economia de piaţă, capacităţile intelectuale şi aptitudinile elevilor 

- Se atenuează lipsa studierii intensive a limbilor stăine cu introducerea unor C.D.Ş.-uri de iniţiere sau aprofundare a unor 

limbi străine 

- Dezvoltarea bazei didactico-materiale se poate face şi prin implicarea şcolii în proiecte şi programe care să aducă instituţiei 

finanţare sau dotare  

- Eliminarea dezavantajului lipsei sălii de sport, printr-o mai mare sensibilizare a comunităţii, a Consiliului local, pentru 

finanţarea în material didactic adecvat  

- Implicarea cadrelor didactice în lansarea proiectelor „Şcoala după Şcoală” şi „Şcoala de Vară” 

      

STRATEGII  ST (max-min) 

Utilizarea punctelor tari pentru evitarea ameninţărilor 

- Ameninţările date de scăderea natalităţii şi concurenţa altor unităţi de învăţământ pot fi evitate prin atragerea elevilor 

datorită "imaginii pozitive" a şcolii, rezultatelor absolvenţilor, facilităţilor educaţionale oferite de şcoală  

- Bugetul neadecvat, poate fi anihilat prin obţinerea de surse de finanţare prin utilizarea bazei tehnico-materiale şi a 

personalului în diverse servicii oferite comunităţii, în relaţii de parteneriat cu instituţii, fundaţii, organizaţii  

- Colaborarea cu organizaţiile nonguvernamentale în vederea diminuării abandonului şcolar 

- Valorificarea potenţialului resurselor existente pentru creşterea calităţii activităţii, pentru dezvoltarea profesională a 

întregului personal, pentru implicarea tuturor în rezolvarea problemelor unităţii (promovarea schimbului de experienţă, lucrul 

în echipă, motivarea personalului) 
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- Implicarea şi participarea comitetelor de părinţi în aducerea mai aproape de şcoală a părinţilor care nu acordă importanţa 

cuvenită educaţiei 

- Oferta educaţională diversificată şi de calitate, diminuează violenţa, falsele modele, efectele negative ale anumitor emisiuni 

promovate prin unele programe din mass-media 

 

STRATEGII  WT ( min-min ) 

Minimizarea punctelor slabe pentru evitarea ameninţărilor 

- Atragerea sprijinului comunităţii pentru extinderea spaţiilor şcolare  

- Utilizarea mai eficientă a spaţiului şcolar existent 

- Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a  unităţii, prin  atragerea unor surse de finanţare 

- Creşterea şi diversificarea ofertei educative a şcolii (activităţi curriculare, activităţi extracurriculare, activităţi pentru 

organizarea timpului liber)  

- Implicarea mai mult a părinţilor în viaţa şcolii: participarea la organizarea şi desfăşurarea unor activităţi şcolare, întreţ inerea 

şi dezvoltarea bazei didactico-materiale, consiliere pe teme de pedagogie şi psihologie şcolară, pe alte teme de interes comun 

cu şcoala  

- Crearea unei atmosfere motivante, lucru  în echipă, pot să stimuleze implicarea întregului personal în rezolvarea 

problemelor şcolii, pot conduce la manifestarea potenţialului creator al tuturor, la realizarea unui colectiv închegat şi la 

scăderea fluctuaţiei cadrelor didactice 

- Formarea continuă a tuturor cadrelor didactice, îmbunătăţirea activităţii până la eliminarea din colectiv a celor 

„neperformante” duce la atragerea de elevi  

- Realizarea unui proiect „Şcoala părinţilor“ reduce intrerrelaţionarea, comunicarea ineficientă, profesori-părinţi, părinţi-elevi 

pentru evitarea  abandonului şcolar, a rezultatelor necorespunzătoare 

- Utilizarea de cât mai mulţi elevi şi cadre didactice a Internetului, creşterea numărului de abonamente ale şcolii la diverse 

publicaţii (în primul rând la cele de specialitate) vor conduce la o mai bună informare a tuturor membrilor organizaţiei, la 

combaterea unor ameninţări care vin din mass-media 

Raportul a fost analizat şi dezbătut în C.P. din data de 3.10.2018.  

Raportul a fost validat în C.A. din data de 3.10.2018. 

 

Director, 

 

Trăistaru Luciana Denisa 


