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ARGUMENT 

 

  Proiectul de dezvoltare instituțională al Școlii Gimnaziale nr. 149, sector 3, București este 

conceput pentru intervalul 2017 – 2022 și este realizat plecând de la analiza mediului extern al 

școlii și a mediului organizațional intern.  

 In contextul actual al anului 2021 se revizuiește în baza ordinelor în viogoare și a desfășurării 

programului educativ conform scenariului 

  Tehnicile de analiză SWOT permit o evaluare echilibrată și exigentă a resurselor și  a 

mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici și politici îl au asupra activității unității. 

  Planul de dezvoltare instituțională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor 

generatoare și a riscurilor asociate, înlăturarea „amenințărilor” sau atenuarea efectelor acestora. 

  Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care reprezintă 

capitalul de  referință) și a „oportunităților" oferite de cadrul legislativ sau de comunitate. 

  Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea constatată la nivelul unității școlare, 

corelate cu nevoile de educație și calificare, reclamate de societate. S-au luat în considerare ideile 

desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor și comisiilor, a compartimentelor funcționale 

organizate la nivelul unității, consultările cu elevii, propunerile avansate de comitetele de părinți, de 

reprezentanții comunității locale și de agenții economici - parteneri tradiționali ai instituției. 

  Prezentul Proiect de dezvoltare instituțională este conceput având în vedere schimbările 

survenite în intervalul 2012-2017, la nivelul politicilor educaționale, din punct de vedere economic, 

social, legislativ etc. 

  Din punctul de vedere al conținutului, proiectuleste conceput pe patru componente, organizate 

în felul următor: 

 

A. COMPONENTA STRATEGICĂ 

 

a) Viziunea școlii 

b) Misiunea școlii 

c) Analiza diagnostică 

d) Țintele strategice/ opțiuni strategice/ obiective strategice 

 

B..   ..OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

 

a) Oferta curriculară 
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b) Oferta extracurriculară 

c) Oferta extrașcolară 

 

C. COMPONENTA OPERAȚIONALĂ 

 

a) Compartimente și coordonate de activitate 

b) Obiective urmărite 

c) Resurse 

d) Strategii de realizare a obiectivelor/ activități 

e) Termene 

f) Responsabilități 

g) Indicatori de performanță/ Monitorizare 

 

D. PROGRAME DE DEZVOLTARE 

CONTEXTUL LEGISLATIV 

Contextul legislativ care stă baza Proiectului de Dezvoltare Instituțională are în vedere: 

1. LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr.1/2011 cu modificările și completările  ulterioare   

2. OMEC 3243/ 2021 privind structura anului școlar 2021-2022 

3. OMEC 4247/2020 evaluarea anuala a personalului didactic si didactic auxiliar și OMEN 

3597/ 2014 privind modificarea si completarea metodologiei de evaluare a pers. did. și did. aux. 

aprobată prin OMECTS 6143/2011 

4. OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înființarea Consiliului Național pentru prevenirea și 

combaterea violenței în mediul școlar 

 5. OMEC 4343/2020 Norme metodologice de aplicare privind violenta psihologică-bullyngul 

 6. ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/ nr. 1804/03.07.2012 privind 

aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass și Youthpass și a Metodologiei-cadru 

cu privire la serviciile de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții.   

7. ORDIN 4341/27.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaștereași echivalarea 

competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care 

ocupă funcții de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învățători/învățătoare, maistru 

instructor, antrenor, în vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru învățământul preșcolar, 

profesor pentru învățământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în 

cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor   
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8. Ordonanța de urgență nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, 

cercetării științific eși pentru modificarea unor acte normative   

9. ORDIN nr. 4524/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului 

profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții 

didactice 

10. ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a 

unităților de învățământ preuniversitar   

11. ORDIN nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar  

12. ORDIN nr. 5553 - Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului 

universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată 

de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul 

preuniversitar   

13. ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ 

14. ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învățământul preuniversitar   

15. ORDIN   nr. 5562 din  7 octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul de acumulare, 

recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile    

16. ORDIN nr. 5447/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților care oferă activitate extrașcolară 

17. O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu completări si 

modificări prin Legea nr. 87 /2006, cu modificările ulterioare.   

18. O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților 

publice    

 19. Ordinul nr. 5528/2020 privind modificarea Metodologiei pentru înfiinţarea şi organizarea 

programelor de master didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 

4.524/2020 privind înfiinţarea şi organizarea programelor universitare de master didactic.   

 20. Ordin MEC nr.4303/2020 Completare și modificare metodologie formare continuă 

grade didactice. 

     21. Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii 

în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 
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Documente de referință: 

1. Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul Educațieși Concluziile Consiliului Europei  din 

12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educațieiși formării 

profesionale („ET 2020”) 

2. Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului- http://europa.eu/  

3. Programul Național de Educație Parentală (1998 - 2004, susținut de UNICEF )  

4. Strategia național de învățare pe tot parcursul vieții 2015—2020 aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 418/2015.    

CAPITOLUL I 

1.1. Informații generale privind unitatea școlară 

 

Denumire școală: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 149 

Adresa: Aleea Perișoru nr. 4, Sector 3, cod 032552,  București 

Telefon:    +40 (0)21 345 19 85 

Fax:   +40 (0)21 345 19 85 

E-mail: scoala.149@s3.ismb.ro 

Site: www.scoala149.invatamantsector3.ro 

 

1.2. Istoric 

 

Școala a luat ființă în anul 1972, ca urmare a dispoziției nr. 644/2.10.1972 a Inspectoratului 

Școlar al Municipiului București. După numai un an de funcționare a devenit “Școală de protocol 

republican”, fiind vizitată de delegații din țară, dar și din alte țări: Polonia, Bulgaria, Cuba, Coreea, 

Finlanda, Rusia și altele. 

Începând cu anul școlar 1999-2000, Școala nr. 149 a devenit școală reprezentativă datorită 

rezultatelor excepționale obținute în procesul de instruire, examene, olimpiade, concursuri și 

întreceri sportive și a permanentei preocupări a managerilor școlii pentru dotarea cu echipamente 

moderne. 

În anul 2009 școala a intrat în Proiectul de Reabilitare Infrastructuri Educaționale București, 

program derulat cu fonduri europene, în colaborare cu Primăria Municipiului București. În cadrul 

acestuia, școala a fost reabilitată integral și dotată cu mobilier, material  didactic și aparatură 

performantă. S-a început, de asemenea construcția unei săli de sport. 

În anul 2012, Școala nr. 149 a sărbătorit 40 de ani de la înființare. Celebrarea școlii prin 

programul “Zilele școlii” a avut loc pe durata unei săptămâni, în cadrul săptămânii “Școala altfel”, 

http://www.scoala149.invatamantsector3.ro/


 

7 
 

incluzând acțiuni ale Consiliului Elevilor, concursuri, dezbateri, întâlniri între generații, sfințirea 

școlii, spectacol inaugural. 

 

1.3. Oferta educațională 

 

 În ceea ce privește oferta educațională, aceasta vizează: 

 

I. Oferta curriculară: 

 

I.1.  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR urmărește: 

 asigurarea educației elementare pentru toți copiii; 

 formarea personalității copiilor în funcție de nivelul și ritmul lui de dezvoltare; 

 înzestrarea elevului cu cunoștințe, capacități, abilități care să stimuleze raportarea efectivă și 

creativă la mediul social și natural, să permită continuarea educației. 

 

I.2. ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL urmărește: 

 formarea la elevi a capacității de a comunica eficient în situații reale; 

 formarea și dezvoltarea capacității de adaptare și integrare în comunitate; 

 formarea atitudinilor de toleranță, responsabilitate, solidaritate, prietenie etc. 

 asigurarea unei orientări școlare și profesionale optime, ținând cont de aspirațiile și aptitudinile 

elevilor; 

 formarea capacităților și a motivațiilor necesare învățării în condițiile unei societăți în 

schimbare. 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ - AN ȘCOLAR 2018-2019 

1. CICLUL GIMNAZIAL: 

 

• Clasa a V-a A, B,  ”Matematica în cotidian” 

• Clasele a V-a C, D, ”British Itineraries” 

• Clasa a VI-a A, ”Matematica în cotidian” 

• Clasele a VI-a B și C, ”British Itineraries” 

• Clasa a VII-a A, B ”European Legends” 

• Clasa a VII-a C, ”Pledoarie pentru volei” 

• Clasa a VII-a D, ”Aspecte ortografice ale limbii române” 

• Clasa a VIII-a A, B, ”Creative English” 

• Clasa a VIII-a C, D ”Matematică și științe în societatea cunoașterii” 
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OFERTA EDUCAȚIONALĂ - AN ȘCOLAR  2019-2020 

 

• CICLUL GIMNAZIAL: 

Opționale pentru clasa a V-a 

1. Itinerarii britanice (V D, V E) 

2. Matematica în cotidian (V A, V B, V C) 

Opționale pentru clasa a VI-a 

1. Matematica în cotidian (VI A, VI B) 

2. Itinerarii britanice (VI C, VI D) 

 Opționale pentru clasa a VII-a 

1. Matematica în cotidian (VII A) 

2. European Legends (VII B, VII C) 

Opționale pentru clasa a VIII-a 

1. Creative English (VIII A, VIII B) 

2. Textul argumentativ. Structură și organizare (VIII C ½ ora pe săpt) 

3. Matematică și științe în societatea cunoașterii (VIII D, C ½ ora pe săpt) 

 

OPȚIONALE 2020 - 2021 

Clasa a V-a  

• A, B, C – Matematica în cotidian – 1 oră/săpt 

• D, E - Itinerarii britanice - 1 oră/săpt 

Clasa a VI-a 

• A, B, C – Matematica în cotidian - 1 oră/săpt 

• D, E – Itinerarii britanice - 1 oră/săpt 

Clasa a VII-a 

• A, B – Matematica în cotidian - 1 oră/săpt 

• C, D – Legende europene - 1 oră/săpt 

Clasa a VIII-a 
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• A – Matematica în cotidian - 1 oră/săpt 

• A – Exerciții și tehnici de redactare a textului de tip argumentativ - 1 oră/săpt 

• B, C – Engleza creativă - 1 oră/săpt 

 

OPȚIONALE  2021-2022 

Nr. 
Crt 

Unitatea de 
invatamant 

Denumirea opționalului 
integrat 

clasa Arii curriculare 
Specializarea/special-
izările dobândite prin 

studiile absolvite 

0 1 3 4 5 7 

1 
ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 
NR.149 

Reading for pleasure V A 
Limbă și Co-

municare 
LIMBA ENGLEZĂ 

2 
ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 
NR.149 

Aspecte ortografice ale 
limbii române 

V B 
Limbă și Co-

municare 
LIMBA ROMÂNĂ 

3 
ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 
NR.149 

Matematica în Cotidian V C 
Matematică și Ști-

ințe 
MATEMATICĂ, IN-

FORMATICĂ 

4 
ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 
NR.149 

Matematica în Cotidian VI A 
Matematică și Ști-

ințe 
MATEMATICĂ, IN-

FORMATICĂ 

5 
ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 
NR.149 

Aspecte ortografice ale 
limbii române 

VI B 
Limbă și Co-

municare 
LIMBA ROMÂNĂ 

6 
ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 
NR.149 

Matematica în Cotidian VI C 
Matematică și Ști-

ințe 
MATEMATICĂ, IN-

FORMATICĂ 

7 
ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 
NR.149 

Matematica în Cotidian VII A 
Matematică și Ști-

ințe 
MATEMATICĂ, IN-

FORMATICĂ 

8 
ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 
NR.149 

Exerciții și tehnici de re-
dactare a textului de tip 

argumentativ 
VII B 

Limbă și Co-
municare 

LIMBA ROMÂNĂ 

9 
ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 
NR.149 

Matematica în Cotidian VII C 
Matematică și Ști-

ințe 
MATEMATICĂ, IN-

FORMATICĂ 

10 
ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 
NR.149 

Matematica în Cotidian VIII A 
Matematică și Ști-

ințe 
MATEMATICĂ, IN-

FORMATICĂ 

11 
ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 
NR.149 

Exerciții și tehnici de re-
dactare a textului de tip 

argumentativ 
VIII B 

Limbă și Co-
municare 

LIMBA ROMÂNĂ 

12 
ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 
NR.149 

Itinerarii Britanice V D 
Limbă și Co-

municare 
LIMBA ENGLEZĂ 

13 
ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 
NR.149 

Itinerarii Britanice V E 
Limbă și Co-

municare 
LIMBA ENGLEZĂ 



 

10 
 

14 
ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 
NR.149 

Itinerarii Britanice VI D 
Limbă și Co-

municare 
LIMBA ENGLEZĂ 

15 
ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 
NR.149 

Itinerarii Britanice VI E 
Limbă și Co-

municare 
LIMBA ENGLEZĂ 

16 
ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 
NR.149 

Legende Europene VII D 
Limbă și Co-

municare 
LIMBA ENGLEZĂ 

17 
ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 
NR.149 

Legende Europene VII E 
Limbă și Co-

municare 
LIMBA ENGLEZĂ 

18 
ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 
NR.149 

Engleză creativă VIII C 
Limbă și Co-

municare 
LIMBA ENGLEZĂ 

19 
ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 
NR.149 

Engleză creativă VIII D 
Limbă și Co-

municare 
LIMBA ENGLEZĂ 

 

II. Oferta extracurriculară 

1. Extinderea activităților instructiv-educative în spațiul extrașcolar 

2. Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului școlar și obținerea 

performanței 

3. Pregătirea elevilor de clasa a VIII-a pentru susținerea evaluării naționale 

4. Pregătirea elevilor de clasele a II-a, a IV-a și a VI-a pentru susținerea testărilor naționale 

5. Pregătirea elevilor de clasa a IV-a în vederea susținerii testului de limba engleză pentru 

admiterea în clasa a V-a intensiv engleză 

6. Organizarea de manifestații sportive în cadrul Asociației Sportive create la nivelul școlii 

7. Participarea elevilor în activități redacționale și publicitare 

8. Implicarea  unui  număr cât mai  mare de elevi în  proiecte  și programe școlare 

9. Realizarea unor activități comune cu biblioteca 

10. Organizarea unor concursuri inter-clase 

11. Organizarea unor sesiuni de comunicări științifice 

 

III.  Oferta extrașcolară 

1. Organizare de excursii tematice de 1-2 zile și de tabere școlare 

2. Participarea elevilor la spectacole de teatru, operă, operetă, muzică, circ 

3. Organizarea de serbări, concursuri, serate pe diferite teme și cu diferite ocazii (Crăciun, 1 

Decembrie, 1 Iunie, 8 Martie etc.) 

4. Organizarea unor manifestări cu ocazia Zilei Primăvara Europeană 

5. Discuții, dezbateri cu invitați din diferite domenii de activitate 
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6. Activități inițiate de Consiliul Elevilor 

 

1.4. Viziunea, misiunea și valorile 

 

În ceea ce privește misiunea și viziunea școlii, acestea au fost formulate ținând cont de 

idealul învățământului românesc, de așteptările pe care le au de la școală beneficiarii direcți și 

indirecți ai sistemului de învățământ – elevii și părinții – dar și de oferta educațională propusă de 

cadrele didactice ale școlii. 

 

Viziunea școlii: 

Școala este o instituție de cultură și educație, care transmite cunoștințe și formează valori 

fundamentale, respectate și promovate, iar beneficiarul acestora este elevul. În parteneriat cu 

întreaga comunitate educativă, școala creează un mediu favorabil învățării și educației, mediu în 

care fiecare elev să-și atingă maximum de capacități intelectuale, morale, emoționale și de lucru în 

echipă. 

 

Misiunea școlii: 

a. Obținerea de rezultate competitive la nivelul masei de elevi; 

b. Transformarea învățării școlare într-un proces care să sprijine cu adevărat integrarea activă 

și competentă a tinerilor în viața privată, profesională și publică;  

c. Confruntarea performanțelor locale cu performanțele cele mai înalte înregistrate într-un 

anumit domeniu la nivel de municipiu și național; 

d. Stimularea dimensiunii europene în școlile noastre 

e. Cooperare cu cei din jur în condiții de manifestare a toleranței și a respectului reciproc, a 

solidarității, prin încurajarea unei atitudini pozitive față de alte grupuri etnice și culturale și prin 

înlăturarea prejudecăților; 

f. Implicarea elevilor în învățare cross-curriculară (trans-disciplinară) 

 Alături de viziune și misiune, în Școala Gimnazială Nr. 149 au început să se conturezeși să 

se dezvolte o serie de valori cu rol identitar pentru cei care alcătuiesc această comunitate școlară, 

care, în prezent, are ca motto: „Învață și împărtășește!”. 

 

Valori: 

                                                                                                COMPETENȚĂ 

             CREATIVITATE 

             ECHILIBRU 
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                 GRIJĂ 

         CORECTITUDINE 

         TOLERANȚĂ 

                  RESPECT 

             ÎNCREDERE 

COMPETENȚĂ: să ne îndeplinim toate proiectele propuse, cu dedicație și responsabilitate; 

CREATIVITATE: să realizăm lucruri noi și frumoase, cu fiecare generație de elevi, încredințată 

nouă; 

ECHILIBRU: să acționăm cu măsură, în tot ceea ce ne propunem; 

GRIJĂ: să ne îmbunătățim continuu munca pe care o desfășurăm, nefăcând risipă de energie, timp 

si bani; 

CORECTITUDINE: să  acționăm onest în gând și faptă; 

TOLERANȚĂ: să creăm un climat de siguranță și încredere reciprocă, de întrajutorare, pentru 

depășirea greutăților vieții, neținând seama de statut, cultură  sau religie; 

RESPECT: să ne raportăm la ceilalți, așa cum am dori ca ceilalți să se raporteze la noi; 

ÎNCREDERE: să contăm unii pe alții, în tot ceea ce facem. 
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CAPITOLUL II 

INFORMAȚII DE TIP CANTITATIV ȘI CALITATIV 

 

2.1. Curriculum 

 

 Planurile-cadru și programele școlare utilizate sunt cele elaborate de către Consiliul 

Național pentru Curriculum și Evaluare aprobate prin ordin de ministru. Planurile-cadru de 

învățământ cuprind disciplineleobligatorii, disciplinele opționale și facultative, precum și numărul 

minim și maxim de oreaferente fiecăreia dintre acestea. 

Școala Gimnazială Nr. 149 are două segmente: școală primară și gimnaziu. În prezent există 37 de 

clase în două schimburi: clasele de primar, într-un număr de 22, dintre care 3 clase pregătitoare și 

clasele de gimnaziu, în număr de 15. Dintre cele 15 clase gimnaziale, 8 au regim de intensiv engleză. 

Clasele primare învață în schimbul I și cele gimnaziale în schimbul al II-lea. 

 

 

 Începând din anul 2012 școala oferă elevilor programul „Școala după școală”, ca urmare a 

solicitării părinților și a muncii susținute a echipei de profesori care fac posibil acest lucru. 

                Direcții:  1. Diversificarea ofertei curriculare pe segmentul limbilor străine (limba 

spaniolă, limba franceză, limba germană) 

Primar
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40
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20

Intensiv Neintensiv Total
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   2. Îmbogățirea ofertei CDȘ (ex.: opționale de matematică, de limba 

română și de sport la clasele gimnaziale neintensive). 

2.2. Resurse umane 

 

În ceea ce privește personalul școlii, pentru desfășurarea corespunzătoare a procesului 

instructiv - educativ, orele, catedrele, posturile vacante sunt acoperite cu cadre didactice calificate 

sau în curs de calificare (două cadre didactice). 

Total Didactic Didactic auxiliar Nedidactic 

80 68 

5.5 6 

1 

bibliotecar 

2 

secretare 

1 

informatician 

1 

administrator 

financiar 

1 

administrator 

de 

patrimoniu 

1 

mecanic 

4 

îngrijitoare 

1 

paznic 

 

 

În ceea ce privește personalul medical al școlii, acesta este constituit din cadre medicale 

angajate ale Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, după cum urmează: 

Total Medic școlar Asistente Medic stomatolog 

4 1 2 1 

 

În ceea ce privește statutul cadrelor didactice, conform tabelului de mai jos: 

Total Titulari Detașați Suplinitori 

68 42 (61,76%) 1 (1,47 %) 25 (36,76 %) 
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Referitor la structura după grade, situația se prezintă în felul următor: 

Total Gradul I Gradul II Definitivat Debutanți 

68 32 ( 47,05 %) 4  (5,88 %) 3 ( 4,41 %) 0 ( 0 %) 

 

De asemenea, în școală își desfășoară activitatea metodiști, formatori, mentori, cadre didactice 

care beneficiază de gradație de merit, așa cum este prezentat în tabelul de mai jos: 

Total Metodiști Mentori Formatori Gradație de merit 

17 3 5 7 4 

 

În ceea ce privește elevii, situația pt. anul școlar 2021-2022 se prezintă în felul următor: 

 

Metodiști

Mentori

Formatori

Gradație de merit

0
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40

60

Metodiști

Mentori

Formatori

Gradație de merit

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 149 

- SECTOR 3 - 

 

Elevi înscriși la început de an 

PRIMAR 

Cls. P-IV 585 

 Cls. P: 137 

din 

care 

Cls. I: 120 

Cls. II: 129 

Cls. III: 78 

Cls. IV: 121 

GIMNAZIAL 

Cls. V-VIII 502 

din 

care 

Cls. V: 133 

Cls. VI: 133 

Cls. VII: 122 

Cls. VIII: 114 

Total 1087 
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2020-2021 

COD SIRUES: 
768262 
 
ŞCOALA CU 
CLASELE I - VIII NR. 
149  
- SECTOR 3 - 

Elevi 
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To
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ca

re
: 
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P  
R  
I  
M 
A  
R 

Cls. I-IV 576 303 576 301 576 301 100 - - - - - - - - - - 

din 
care 

Cls. P 122 67 122 67 122 67 100 - - - - - - - - - - 

Cls. I 131 68 131 66 130 66 100 - -  - - - - - - - 

Cls. II 76 42 76 42 76 42 100 - - - - - - - - - - 

Cls. III 120 66 120 65 119 65 100 - - - - - - - - - - 

Cls. IV 127 60 127 61 129 61 100 - - - - - - - - - - 

GI
M
N
AZ
IA
L 

Cls. V-VIII 439 234 436 234 436 234 100 - 73 363 - - - - - - - 

din 
care 

Cls. V 133 69 132 68 132 68 100 - 11 121 - - - - - - - 

Cls. VI 122 65 122 65 121 65 100 - 24 97 - - - - - - - 

Cls. 
VII 

119 64 117 64 117 64 100 - 20 97 - - - - - - - 

Cls. 
VIII 

65 36 66 37 66 37 100 - 18 48 - - - - - - - 

 

 Aceștia au rezultate bune și foarte bune, atât la școală (procent de promovabilitate în anul 

2017-2018 de 96,91%),cât și la concursurile și olimpiadele școlare. Rezultatele elevilor au creat o 

imagine pozitivă școlii dovedind un „climat de seriozitate, ordine, cadru ambiental plăcut”. 

Consiliul elevilor contribuie la realizarea unor bune relații profesor-elevi, remarcându-se numărul 

mare de elevi participanți la activitățile extrașcolare și extracurriculare. 

  

2020-2021 

COD SIRUES: 768262 
 
ŞCOALA CU CLASELE  
I - VIII NR. 149  
- SECTOR 3 - 

Elevi 
înscrişi la 
început de 
sem. 

Elevi 
rămaşi la 
sfârşitul 
sem. II 

Mişcarea elevilor 
Număr de elevi cu notele 
scăzute la purtare 
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între 
9.99 
şi 7 

note 
sub 
7 

din care 

TOT
AL 

pen
tru 
abs
ent
e 

alte 
moti
ve 

PRIMAR 

Cls. P-IV 578 576 4 - 2 - - - - - 

 Cls. P: 125 122 3 - - - - - - - 

din 
care 

Cls. I: 129 130 - - 1 - - - - - 

Cls. II: 76 76 - - - - - - - - 

Cls. III: 120 119 1 - - - - - - - 
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Elevi înscriși si existenți la sfârșitul anului 

 

Elevii au rezultate bune și foare bune. Procentul de promovabilitate la sfârșitul anului școlar 

2019-2020 fiind de 100%, în condițiile derulării activității educative în sitem online din luna martie 

până în luna iunie. 

Direcții:  1. Perfecționarea personalului didactic (prin grade didactice) și a 

personalului didactic auxiliar (informatician, administrator de patrimoniu, administrator 

financiar) 

  2. Dezvoltarea stabilității și a continuității personalului didactic prin 

reducerea fluctuației cadrelor didactice 

                        3. Creșterea populației școlare 

              4. Creșterea numărului de elevi cu performanțe școlare 

 

2.3. Management 

 

Majoritatea cadrelor didactice participă la Consiliile Profesorale și la Consiliile de 

Administrație. Mulți membri ai consiliului profesoral se implică în găsirea de soluții eficiente și 
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Cls. V-VIII 436 436 - - - -  -   

din 
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Cls. V: 132 132 - - - -  -  - 

Cls. VI: 121 121 - - - -  -  - 

Cls. VII: 117 117 - - - -  -  - 

Cls. VIII: 66 66 - - - -  -   
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constructive, în rezolvarea situațiilor care vizează procesul instructiv educativ, relația cu părinții și 

cu comunitatea locală. 

În vederea realizării obiectivelor propuse în planul de dezvoltare instituțional pe termen lung, 

planul managerial pe termen mediu și scurt al școlii precum și în planurile manageriale ale 

catedrelor, comisiilor metodice, comisiilor pe probleme, s-au asigurat: 

- responsabilități pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație 

- delegare de sarcini/ atribuții și responsabilități directorului adjunct al școlii în 

conformitate cu fișa postului directorului adjunct 

- responsabilități pe catedre didactice în conformitate cu fișa postului întocmit pentru 

fiecare cadru didactic 

- monitorizarea și evaluarea activităților desfășurate de către membrii Consiliului de 

Administrație, responsabilităților comisiilor metodice, comisiile pe probleme și prezentarea de 

rapoarte periodice 

- valorificarea concluziilor desprinse în comisiile metodice, consiliu profesoral, consiliu 

de administrație și luarea de măsuri ce se impun în vederea proiectării viitoarelor activități 

Activitatea de îndrumare și control s-a realizat prin intermediul: 

- comisiilor metodice – participarea la activitățile comisiilor metodice, controlarea 

documentelor catedrelor și comisiilor metodice 

- comisiilor pe probleme – coordonarea activităților acestor comisii 

- compartimentelor auxiliare – bibliotecă, secretariat, administrație, control periodic al 

activităților acestor compartimente 

- cadrelor didactice prin:  

- asistențe la lecții  

- controlul documentelor 

- asigurării permanenței conducerii unității școlare în perioada vacanțelor școlare 

- delegării de sarcini – fiecare responsabil de comisie și-a întocmit plan de activitate și și-

a desfășurat activitatea în conformitate cu programul de activități 

Direcții: 

1.  Comunicarea internă, în sensul îmbunătățirii culturii educaționale 

2.   Îmbunătățirea managementului clasei 

3.   Dezvoltarea sistemului de control managerial intern 

4. Monitorizarea proceselorevaluărilor și corecția acestora  

 

2.4. Resurse materiale 
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Baza materială a școlii presupune: 24 de săli de clasă, 4 laboratoare, 1 bibliotecă (peste 17000 

de volume), 2 cabinete medicale, 1 cabinet directori, 1 cabinet secretariat, 1 cabinet informatician, 

1 cabinet consilier școlar, 1 spațiu destinat administrației, respectiv programului ”Școală după 

Școală”, 7 grupuri sanitare. 

Funcționalitatea școlii este asigurată prin: realizarea lucrărilor de reabilitare prin programul 

BEI, lucrări care nu au fost finalizate; prin sprijinul Primăriei Sectorului 3,școala fiind reabilitată 

integral, dotată cu mobilier nou, modern și materiale didactice de ultimă generație. În cadrul 

reabilitării intrași construcția unei săli de sport care nu a fost finalizată, proiectul fiind abandonat 

din anul 2012. 

Direcții: 

1. Reînființarea CDI 

2. Dezvoltarea ariei de utilizare a e-catalog 

3. Utilizarea eficientă și ergonomică a spațiului școlar 

4. Finalizarea construcției aferente sălii de sport 

  

2.5. Relații cu mediul comunitar 

 

 În școală se desfășoară și o varietate de activități extrașcolare, ca urmare a proiectelor și 

parteneriatelor încheiate cu alte instituții. Se desfășoară cursuri de șah, canto, dans sportiv, aerobic, 

karate, prin programul Pepiniera de Talente, organizat în parteneriat cu Primăria Sector 3, cursuri de 

limbi străine: limba engleză, de tradiție, care se vor derula fizic și online conform măsurilor prevăzute 

de Ordinul comun nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor 

cu virusul SARS-CoV-2. 

 De asemenea, se remarcă: 

- participarea comitetului de părinți, a familiei, la viața claselor, a școlii, la actul decizional educativ 

și la atragerea veniturilor extrabugetare (donații pentru cazurile sociale, proiectul ”Un zâmbet pentru 

fiecare copil” care se desfășoară în școală de câțiva ani!),  

- colaborarea cu Primăria Sectorului 3 pentru finanțarea procesului instructiv – educativ 

- colaborarea cu Primăria Municipiului București în vederea finalizării cu succes a reabilitării școlii 

și a dotării cu toate materialele și mijloacele necesare 
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- comunicarea cu partenerii sociali prin implicarea lor în diferite activități și proiecte și asigurarea 

circulației informației între școală și IS3, ISMB, MEN 

- colaborarea cu Jandarmeria și Circa 13 Poliție, pentru asigurarea securității elevilor și a cadrelor 

didactice și condițiilor optime de desfășurare a tuturor activităților educative 

- colaborarea cu instituțiile de sănătate publică pentru realizarea unei educații pentru o viață 

sănătoasă, combaterea epidemiilor și rezolvarea unor probleme de comportament, adaptabilitate 

  - colaborarea cu biserica pentru păstrarea și cultivarea unor tradiții religioase 

Direcții: 

1. Dezvoltarea relației cu Comitetul Reprezentativ al Părinților 

2. Medierea conflictelor 

3. Implementarea unor proiecte europene de tip Erasmus ++ 
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CAPITOLUL III 

 

Tehnicile de analiză SWOT și PESTE au permis evaluarea resurselor și mijloacelor,a 

impactului pe care factorii socio-economici și politici îl au asupra activității unității de învățământ. 

1.1. ANALIZA P.E.S.T.E. 
 

 

 

Contextul politic 

▪ Integrare europeană 

▪ Acces la informație 

▪ Aplicarea politicilor educaționale specifice școlii 

▪ Democratizarea relațiilor în interiorul sistemului 



 

22 
 

Contextul economic 

▪ Situația economică dificilă 

▪ Nealocarea bugetului prevăzut prin legea învățământului 

▪ Salarii mici pentru cadre didactice 

▪ Situația materială precară a părinților 

Contextul social 

▪ Depărtarea familiei de școală 

▪ Promovarea modelelor negative prin mass media 

▪ Pătrunderea tentațiilor negative în apropierea școlilor 

▪ Violența în familie, pe stradă și în școală 

▪ Existența unor copii proveniți din familii cu risc social: orfani, familii monoparentale, 

CES, alte categorii defavorizate 

Contextul tehnologic 

▪ Introducerea calculatorului în activitatea de predare 

▪ Dezvoltarea internetului și a programului de predare în sistem online  

▪ Implicarea cadrelor didactice în utilizarea pe scară largă a mijloacelor IT aflate în  

dotarea școlii 

▪ Implementarea catalogului electronic în școală, la nivelul întregului sector  

Contextul ecologic 

▪ factori ce influențează starea generală de sănătate și confort a locuitorilor, dar mai ales 

a copiilor 

▪ indicatorii de poluare ridicați la calitatea aerului, apei și a solului fac din Municipiul 

București unul dintre cele mai poluate centre urbane din Europa 

▪ în ultimii 15 ani au dispărut 60% din spațiile verzi din interiorul orașului și din centura 

naturală de protecție 

▪ comunitatea școlară circumscrisă Școlii Gimnaziale nr. 149 se bucură de spațiile 

naturale din Sectorul în care se află, Sectorul 3, cel mai verde din Capitală.  
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1.2. ANALIZA SWOT 

 

I. Curriculum 

Puncte tari Puncte slabe 

• Asigurarea conținutului științific al lecțiilor 

• Utilizarea corectă a materialelor didactice și a 

mijloacelor de învățare din dotare sau 

confecționate de profesori/ învățători 

• Motivarea personalului didactic în folosirea 

metodelor moderne de învățare în realizarea 

obiectivelor propuse, în realizarea unor 

activități de învățare dinamice, atractive și 

interactive pe grupe/ perechi de elevi 

• Planificările sunt realizate în conformitate cu 

programele școlare, structurate pe unități de 

învățare pentru  fiecare nivel de școlarizare 

(primar și gimnazial), școala dispune de întreg 

materialul curricular: planuri de învățământ și 

programe școlare, manuale, ghiduri de aplicare, 

caiete de lucru, alte auxiliare pentru disciplinele 

obligatorii etc. 

• Curriculum la decizia școlii, extinderile și 

disciplinele opționale, cuprinse în oferta școlii 

țin cont de resursele umane și materiale ale 

instituției, de opțiunile părinților, ale elevilor și 

ale comunității  

• Activitățile extracurriculare sunt diversificate 

(concursuri, olimpiade, serbări, cercuri, 

activități sportive deosebite, etc.) și implică în 

desfășurarea lor toți elevii și majoritatea 

cadrelor didactice  

• Restricționarea într-o oarecare măsură a 

ofertei educaționale a școlii cauzată de  

resursele umane, temporale și materiale și a 

programului online. 

• lecții neorganizate metodic de anumiți 

profesori suplinitori, de regulă 

• lipsa criteriilor de evaluare în timpul orei 

• utilizarea insuficientă a calculatorului la clasă 

 

Oportunități  Amenințări  

• Creșterea gradului de autonomie a școlii în 

dezvoltarea curriculumului la decizia școlii în 

• Unele disfuncționalități în aprovizionarea cu 

manuale a elevilor școlii (schimbarea unor 
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funcție de nevoile integrării comunitare și 

sociale generale 

• Colaborarea foarte bună cu I.S.M.B.,MEN, 

P.M.B.- sector 3  

• Implicarea cadrelor didactice în programe 

educaționale cu O.N.G.-uri, în alte diverse 

proiecte educaționale - pot îmbogăți oferta 

educațională a școlii  

• Formarea personalului din învățământ prin 

programe POSDRU sau de altă natură, cursuri 

CCD etc. 

manuale alternative care sunt utilizate de mulți 

ani, existența unor manuale care nu se mai 

reeditează etc.) 

• Insuficienta adecvare a C.D.Ș. la cerințele 

părinților poate determina alegerea altei școli 

din sector 

• Scăderea prestigiului profesiei didactice 

• Educația nu mai e privită ca un mijloc de 

promovare social 

 

II. Management 

 

Puncte tari Puncte slabe 

• Buna colaborare dintre membrii echipei 

manageriale 

• Existența documentelor manageriale, 

funcționale și adaptate la realitățile școlii 

• Directorul, directorul adjunct, un profesor de 

matematică și 3 cadre didactice  fac parte din 

Corpul Național de Experți în Management 

Educațional. 

• management deficitar al clasei și al timpului 

la anumite discipline 

• nerespectarea tuturor atribuțiilor prevăzute 

de fișa postului de către unele cadre didactice 

și didactic-auxiliare 

• deficiențe de comunicare/ activitate 

ineficientă la nivelul anumitor comisii 

metodice, respectiv comisii pe probleme 

• monitorizare deficitară a unor segmente de 

activități 

Oportunități  Amenințări  

• Elaborarea Legii Educației Naționale ca 

document strategic pentru sistemul educațional;  

• Elaborarea Strategiei Ministerului Educației, 

Cercetării, Tineretului și Sportului privind 

îmbunătățirea calității și eficienței sistemelor de 

educație și de formare profesională, prin 

facilitarea accesului tuturor la sistemele de 

educație și de formare profesională 

• Lipsa pârghiilor pentru a motiva financiar 

cadrele didactice cu rezultate deosebite în 

procesul educativ (salariu de merit, 2% din 

fondul de salarii); 
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• Responsabilizarea mai multor cadre didactice 

(delegare de sarcini) 

• Existența cursurilor de perfecționare în 

management educațional 

 

III. Resurse umane 

 

Puncte tari Puncte slabe 

• Nucleu de cadre didactice titulare, calificate, 

foarte bine pregătite profesional, sensibile la 

problemele școlii  

• Personal didactic-auxiliar corespunzător: 

secretar-șef, secretar, informatician, 

administrator de patrimoniu, bibliotecar 

• Pregătire profesională a managerilor, a 

personalului didactic și didactic auxiliar 

• Existența unui real interes pentru formare 

continuă și perfecționare a întregului personal al 

școlii 

• Elevii au rezultate bune și foarte bune, atât la 

școală (procent de promovabilitate de 99,89%, 

228 de elevi de la ciclul gimnazial au obținut 

burse de merit), (100% procent de 

promovabilitate în anul 2019-2020 , în perioada  

derulării programului online impus de măsurile 

din  starea de urgență și alertă), cât și la 

concursurile și olimpiadele școlare  

• Rezultatele elevilor au creat o imagine 

pozitivă școlii dovedind un „climat de 

seriozitate, ordine, cadru ambiental plăcut”  

Număr mare de elevi participanți la activitățile 

extrașcolare și extracurriculare 

• Conservatorismul și rezistența la schimbare a 

unor cadre didactice  

• Slaba implicare a unor cadre didactice în viaţa 

şcolii presupune responsabilizarea excesivă a 

câtorva dascăli 

• Existența unor cadre didactice, puține la 

număr, care nu au abilități de utilizare a 

calculatorului 

• Fluctuația cadrelor didactice (anual, 15-20%  

sunt cadre didactice nou venite în unitate) 

• Slaba motivare a cadrelor didactice, cauzată 

de salariile mici, de renunțarea la salariul de 

merit, la procentul de premiere de 2% 

• Existența elevilor dezinteresați de școală, din 

cauza lipsurilor, anturajului, nesupravegherii de 

către părinți, absenței părinților plecați în 

străinătate  

• Inexistența unui specialist IT 

• Personal de pază insuficient 

• Personal de îngrijire nemotivat financiar în 

realizarea tuturor sarcinilor 
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• Implicarea profesorilor și a elevilor într-un 

număr mare în proiecte și concursuri naționale 

și internaționale 

• Cadre didactice bine pregătite, unele din ele 

fiind profesori metodiști, formatori, mentori, 

membri ai Corpului Național de Experți în 

Management Educațional 

• Unele cadre didactice colaborează cu diverse 

edituri, reviste, fiind autori de auxiliare școlare, 

respectiv de articole cu un conținut referitor la 

teme didactice 

Oportunități  Amenințări  

• Diversitatea cursurilor de formare și 

perfecționare organizate de I.S.M.B., C.C.D., 

O.N.G., Universități, existența unor cursuri de 

formare, cu credite transferabile, prin programe 

POSDRU  

• Colaborări cu specialiști din unele instituții: 

poliție, biserică, instituții de cultură, fundații, 

organizații nonguvemamentale 

• Concurența altor unități de învățământ public 

și privat 

• Implicarea cadrelor didactice în diverse 

proiecte și programe educaționale online 

• Scăderea numărului de elevi, datorită scăderii 

natalității  

• Scăderea nivelului de trai al părinților elevilor 

• Criza de timp a unor părinți, nivelul scăzut de 

educație sau conservatorismul unor părinți, 

destrămarea unor familii sau indiferența 

părinților, determină o slabă pregătire și 

supraveghere a elevilor 

• Concurența altor unități de învățământ public 

și privat 

• Creșterea delincventei juvenile 

• Fluctuația cadrelor didactice și fragmentarea 

catedrelor 

• Migrația unor cadre didactice și elevi către 

școli din străinătate  

 

IV. Resurse materiale, financiare, informaționale 

 

Puncte tari Puncte slabe 

Resurse materiale, financiare:  

• Starea fizică a spațiilor unității școlare – foarte 

bună și încadrarea acestora în normele de igienă 

Resurse materiale, financiare:  

• Construcție în curs de reabilitare prin 

programul cu fonduri BEI derulat prin Primăria 
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corespunzătoare conform Planului de curățenie 

și dezinfecție realizat la nivel de unitate 

• Baza tehnico-materială bună și reînoită 

conform măsurilor impuse de Ordinul comun si 

scenariul  2 propus și aprobat de CA si ISMB .  

• Mobilier școlar nou, funcțional, care permite 

desfășurarea unor activități activ-participative 

• Există laboratoare (IT, matematică, fizică, 

chimie, biologie), cabinete (engleză, consiliere 

psihopedagogie), dotate cu materiale didactice 

corespunzătoare, precum și cabinet medical și 

cabinet stomatologic 

• Biblioteca școlii este foarte bine dotată (peste 

17 000 volume) are calculator, TV, DVD, soft 

educațional 

• Derularea programului de tip Școală după 

școală  

Resurse informaționale:  

• Legislatie 

• Presa de specialitate  

• Existența în unitate a internetului în toate sălile 

de clasă  

• Existența catalogului electronic  

Municipiului București, program nefinalizat 

încă (sala de sport) 

• Spațiu școlar neutilizat integral (în prezent:o 

sală de clasă e blocată cu mobilier, toaleta 

pentru copii cu handicap e blocată cu 

materialele 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 execuție în cadrul 

proiectului de reabilitare cu fonduri BEI 

• Poziția geografică a școlii, “școală mărginașă 

de cartier” 

• Spațiile școlare inutilizabile lipsesc unitatea 

de principalul mijloc de obținere a unor fonduri 

extrabugetare, utilizate de școli (închirieri, 

oferirea altor servicii comunității) 

 

Resurse informationale:  

• Comunicarea ineficientă cu anumiți elevi și cu 

părinții acestora 

• Lipsa din unitate a unor publicații de 

specialitate și din domeniul legislației 

Oportunități  Amenințări  

Resurse materiale, financiare:  

• Sala de sport urmează să fie finalizată și va fi 

dotată cu material sportiv adecvat. Există spațiu 

destinat vestiarelor, grupurilor sanitare și 

dușurilor 

• Aplicarea sistemului de finanțare și 

administrare a unităților de învățământ în sistem 

descentralizat 

• Parteneriate cu comunitatea locală, O.N.G., 

firme private 

Resurse materiale, financiare:  

• Buget neadecvat pentru învățământ 

• Pauperizarea populației  

• Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 

conduce la uzura morală a echipamentelor 

existente  

• Instabilitate legislativă, economică, socială 

• Administrarea necorespunzătoare a resurselor 

materiale și financiare existente 
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• Existența de spații care pot fi închiriate în 

scopul obținerii unor fonduri bănești (după 

încheierea procesului de reabilitare) 

• Posibila participare a părinților la activitățile 

de întreținere a școlii 

• Descentralizarea și autonomia instituțională  

• Donații, sponsorizări din partea comunității 

(instituții, organizații, dar mai ales din partea 

părinților) 

• Dotări prin programe în colaborare cu 

organizații nonguvemamentale  

Resurse informaționale:  

• Sponsorizări pentru realizarea abonamentelor 

la presă (legislatie și de specialitate)  

• Sponsorizări pentru dotarea bibliotecii 

• Degradarea spațiilor școlare și imposibilitatea 

efectuării de reparații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse informaționale:  

• Legislație incoerentă, instabilă  

• Schimbări nefundamentate de programe  

 

 

V. Relații cu mediul comunitar 

 

Puncte tari Puncte slabe 

• Există o bună colaborare cu părinții, care 

participă la întâlniri cu învățătorii,  diriginții și 

conducerea școlii 

• - Există la nivelul tuturor claselor comitete de 

părinți, este constituit Comitetul reprezentativ al 

părinților la nivelul școlii și este inființată 

“ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR  DIN ȘCOALA  

Nr. 149”, organizație cu personalitate juridică  

• Există și își desfășoară activitatea Consiliul 

elevilor  

• Există o bună colaborare cu Primăria și 

Consiliul Local al sectorului  

• Familia nu se implică suficient în activitatea 

de educare a copiilor 

• Părinții au, în general, un nivel mediu de 

instruire, aceasta cumulată cu situația materială 

nesatisfăcătoare, limitează posibilitățile 

părinților de a oferi copiilor resursele necesare 

educației în familie 

• Cazurile de legătură defectuoasă părinte-

școală datorată mediului de proveniență al unor 

copii dar și programului de lucru al părinților   

• Neimplicarea tuturor părinților, în special a 

celor care ar avea mai multă nevoie de 
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• Relațiile cu autoritățile sanitare, poliția, 

biserica și alte instituții publice din comunitate 

introduc elevii în mediul comunitar și contribuie 

la socializarea lor  

• O bună colaborare cu organizații 

nonguvernamentale (Salvați copiii etc.) și cu 

alte instituții publice, private  

• Colaboraere cu grădinițele din zonă și cu 

liceele din sector 

consiliere în privința educației propriilor copii, 

în activitățile școlii 

Oportunități  Amenințări  

• Disponibilitatea și responsabilitatea unor 

instituții publice de a veni în sprijinul școlii 

(poliție, biserică, primărie, instituții culturale) 

• - Crearea de parteneriate cu școli din țară și din 

străinătate 

• - Alocarea de fonduri necesare școlii de către 

Consiliul local și Primaria sectorului 3, pentru 

utilități, lucrări de urgență  

• Dezvoltarea relațiilor de parteneriat 

(parteneriat școală–părinți, școală – comunitate, 

școală – organizații nonguvernamentale, școală 

– alte instituții de învățământ, etc.) 

• Implicarea părinților și a altor sponsori în 

lucrări de întreținere, dotare, modernizare a 

bazei didactico-materiale, a localului școlii 

• Implicarea unor reprezentanți ai comunității în 

organizarea și desfășurarea unor activități 

extrașcolare și extracurriculare 

• Interesul unor instituții de a prezenta oferta 

educațională (Târgul ofertelor educaționale) 

• Îmbunătățirea imaginii școlii prin colaborarea 

cu mass-media, cu reprezentanți ai comunității 

pentru popularizarea acțiunilor și rezultatelor 

școlii 

• Migrarea părinților elevilor în alte țări la lucru  

• Concurența cu celelalte școli  

• Timpul liber limitat al părinților conduce la 

slaba implicare în activitățile școlii 

• Posibila instabilitate socială și economică a 

partenerilor școlii 

• Comunicarea ineficientă cu părinții unor elevi, 

părinți care nu acordă importanța cuvenită 

educației copiilor, refuză colaborarea cu școala  

• Existența unor familii cu probleme social-

economice deosebite (familii monoparentale, cu 

situație financiară precară, nivel redus de 

educație, copii cu unul sau ambii parinți plecați 

în străinatate, copii aflați în plasament maternal 

etc.)  

• Difuzarea în mass-media a unor programe cu 

o tematică indecentă sau care fac apologia 

violenței, în general promovarea unor false 

modele, unor nonvalori  
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• Colaborarea cu ONG-uri, atragerea de fonduri 

sociale europene pentru dezvoltare profesională 

și instituțională  

 

 

 

MATRICEA SWOT 

 

STRATEGII SO (max-max )  STRATEGII  WO (min-max )  

Utilizarea punctelor tari pentru a valorifica 

oportunitățile  

• Cadrele didactice foarte bine pregătite 

profesional, pot atrage colaborări în parteneriat 

cu specialiști din diverse instituții, fundații, 

organizații nonguvernamentale, pentru 

dezvoltarea competențelor în elaborarea de 

proiecte și programe  

• Deschiderea școlii mai mult către comunitate 

prin diversificarea ofertei de  servicii 

• Utilizarea „imaginii pozitive a școlii”, susținută 

și prin implicarea mai mult în viața școlii a 

părinților și a absolvenților, pentru atragerea unui 

număr mai mare de donații și sponsorizări 

• Diversificarea activităților extracurriculare prin 

colaborări cu ONG-uri, implicarea împreună în 

proiecte și programe 

• Relațiile bune de colaborare cu autoritățile 

sanitare, poliția, biserica, cu alte instituții publice, 

contribuie la îmbunătățirea imaginii școlii, la 

întărirea poziției ei în comunitate, la 

popularizarea acțiunilor și a rezultatelor ei 

Se atenuează sau elimină punctele slabe 

folosind oportunitățile  

• Cu eforturi proprii și prin donații și 

sponsorizări, spațiul școlar restrâns poate fi 

utilizat mai eficient (de exemplu, utilizarea 

multifuncțională a spațiilor: dotarea sălilor de 

clasă cu minibiblioteci pe domenii/ 

specialități, cu materiale didactice, mijloace de 

învățământ, videoproiectoare, ecrane de 

proiecție etc.)  

• Motivarea cadrelor didactice, reducerea 

migrării lor prin implicarea în parteneriate, în 

realizarea unor proiecte în colaborare cu 

diverse instituții, fundații, organizații, 

realizarea și în acest mod a dezvoltării 

profesionale a cadrelor didactice și a întregului 

personal al școlii 

• Realizarea unui colectiv didactic mai eficient 

și mai stabil prin promovarea încadrării 

persoanelor cu dublă sau multiplă specializare 

(ex.: fizică-chimie, limba și literatura română-

limbă străină etc.) 

• Utilizarea oportunităților (donații, 

sponsorizări, servicii, proiecte-concurs) pentru 

dezvoltarea bazei didactico-materiale a 
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unității (aparatură performantă, internet, 

mobilier modern, multifuncțional, diverse 

materiale didactice) și chiar pentru investiții 

pentru a elimina handicapul spațiului școlar 

restrâns 

• Implicarea primăriei in finalizarea 

proiectului de reabilitare pentru ca spațiile 

devenite depozite să-și reia destinația inițială  

• Motivarea elevilor și a părinților care nu au o 

atitudine pozitivă față de școală,  care nu 

înțeleg importanța școlii pentru viitorul 

copiilor, prin implicarea lor în activități în 

parteneriat cu diverse instituții, fundații, 

organizații 

• Participarea la „Târgul ofertelor 

educaționale”, la alte manifestări, expoziții, 

pentru crearea și menținerea ”imaginii 

pozitive” a școlii, pentru atragerea populației 

școlare  

• Elaborarea periodică a unor materiale 

informative (broșuri, pliante, afișe  etc.) de 

prezentare a școlii, materiale adresate 

comunității locale 

• Mediul infracțional, abandonul școlar, pot fi 

diminuate printr-o bună integrare socială a 

absolvenților dacă, de exemplu, avem în 

vedere și următoarele opțiuni strategice: 

asigurarea caracterului formator de capacități 

și competențe ale întregului proces instructiv-

educativ; orientarea școlară și profesională a 

elevilor, în conformitate cu direcțiile impuse 

de comanda socială și economia de piață, 

capacitățile intelectuale și aptitudinile elevilor 
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• Se atenuează lipsa studierii intensive a 

limbilor stăine cu introducerea unor C.D.Ș.-uri 

de inițiere sau aprofundare a unor limbi 

străine(limba spaniolă, limba franceză, pe 

viitor) 

• Dezvoltarea bazei didactico-materiale se 

poate face și prin implicarea școlii în proiecte 

și programe care să aducă instituției finanțare 

sau dotare  

• Eliminarea dezavantajului lipsei sălii de 

sport, printr-o mai mare sensibilizare a 

comunității, a Consiliului local, pentru 

finanțarea în material didactic adecvat  

• Implicarea cadrelor didactice în derularea 

proiectului „Școala după Școală” și lansarea 

proiectului „Școala de Vară”. 

STRATEGII  ST (max-min) 

 

STRATEGII  WT (min-min) 

 

Utilizarea punctelor tari pentru evitarea 

amenințărilor 

• Amenințările date de scăderea natalității și 

concurența altor unități de învățământ pot fi 

evitate prin atragerea elevilor datorită "imaginii 

pozitive" a școlii, rezultatelor absolvenților, 

facilităților educaționale oferite de școală  

• Bugetul neadecvat, poate fi anihilat prin 

obținerea de surse de finanțare prin utilizarea 

bazei tehnico-materiale și a personalului în 

diverse servicii oferite comunității, în relații de 

parteneriat cu instituții, fundații, organizații  

• Colaborarea cu organizațiile 

nonguvernamentale în vederea diminuării 

abandonului școlar 

Minimizarea punctelor slabe pentru 

evitarea amenințărilor 

• Atragerea sprijinului comunității pentru 

extinderea spațiilor școlare  

• Utilizarea mai eficientă a spațiului școlar 

existent 

• Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a  

unității, prin  atragerea unor surse de finanțare 

• Creșterea și diversificarea ofertei educative a 

școlii (activități curriculare, activități 

extracurriculare, activități pentru organizarea 

timpului liber)  

• Implicarea mai mult a părinților în viața 

școlii: participarea la organizarea și 

desfășurarea unor activități școlare, 

întreținerea și dezvoltarea bazei didactico-



 

33 
 

• Valorificarea potențialului resurselor existente 

pentru creșterea calității activității, pentru 

dezvoltarea profesională a întregului personal, 

pentru implicarea tuturor în rezolvarea 

problemelor unității (promovarea schimbului de 

experiență, lucrul în echipă, motivarea 

personalului) 

• Implicarea și participarea comitetelor de părinți 

în aducerea mai aproape de școală a părinților 

care nu acordă importanța cuvenită educației 

• Oferta educațională diversificată și de calitate, 

diminuează violența, falsele modele, efectele 

negative ale anumitor emisiuni promovate prin 

unele programe din mass-media 

materiale, consiliere pe teme de pedagogie și 

psihologie școlară, pe alte teme de interes 

comun cu școala  

 

 

CAPITOLUL IV 

 

4.1. ȚINTE STRATEGICE 

 

Planul de dezvoltare instituțională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor 

generatoare și a riscurilor asociate, înlăturarea "amenințărilor" sau atenuarea efectelor acestora. 

Stabilirea țintelor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari", care reprezintă capitalul 

de  referință, și a "oportunităților" oferite de cadrul legislativ sau de comunitate. S-au luat în 

considerare ideile desprinse din chestionarele aplicate cadrelor didactice și părinților, consultările 

cu elevii, propunerile avansate de comitetele de părinți și de reprezentanții comunității locale. 

Performanțele obținute în ultimii ani de Școala Gimnazială Nr. 149, fac posibilă asumarea 

unor obiective manageriale care să pună în operă intenția de dezvoltare instituțională  a  

colectivului didactic și să orienteze  interesul de formare și instruire a elevilor. Având în vedere 

contextul actual, analizat anterior, am formulat țintele strategice, opțiunile strategice, obiectivele 

strategice și programele de dezvoltare. 
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Țintele strategice, care se impun ca urmare a analizei diagnostice, sunt: 

 

 

 

  

 

T1. Creșterea calității procesului educațional prin înfăptuirea politicilor educaționale ale 

MENCȘ 

 

T2. Eficientizarea managementului la nivel instituțional în perspectiva realizării egalității 

șanselor în educație, a reducerii absenteismului şi pentru îmbunătățirea rezultatelor la 

examenele naţionale. 

 

T3. Atragerea de surse de finanțare și gestionarea eficientă a celor existente 
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Ținte 

strategice 

Opțiuni 

strategice 

asociate țintelor 

strategice 

Obiective 

strategice 

Programe de 

dezvoltare 

T1: Creșterea 

calității 

procesului 

educațional prin 

înfăptuirea 

politicilor 

educaționale ale 

MEC 

 

OS1. Perfecționarea 

personalului didactic 

OS2. Eficientizarea 

parteneriatului 

educațional școală-

părinți 

1.Cunoașterea și 

aplicarea documentelor 

de politică educațională 

2. Asigurarea calității 

procesului instructiv – 

educativ 

3.Reducerea 

absenteismului și a 

abandonului școlar 

4. Parcurgerea integrală 

a materiei conform 

1. Evaluarea calității 

aplicării curriculumului 

național și a 

curriculumului local, a 

calității 

activităților 

extracurriculare, a 

realizării serviciilor 

educaționale și a 

implementării ofertei 

educaționale  

T4. Formarea și dezvoltarea profesională a resursei umane, prin facilitarea participării cadrelor 

didactice la cursuri de formare continuă și perfecționare educaționale ale MEC 

 

T5. Dezvoltarea parteneriatelor educaţionaleşcoală-părinţi, consiliul 

elevilor,administraţiepublică locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, ONG-uri 
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programelor școlare, 

asigurarea însușirii 

acesteia de către elevi, 

notarea ritmică și 

corectă a elevilor 

5. Pregătirea elevilor 

pentru susținerea 

evaluărilor naționale și 

a testului de limbă 

engleză  

T2:Eficientizarea 

managementului 

la nivel 

instituțional în 

perspectiva 

realizării 

egalității 

șanselor în 

educație, a 

reducerii 

absenteismului și 

pentru 

îmbunătățirea 

rezultatelor la 

examenele 

naționale 

OS1 Eficientizarea 

monitorizării tuturor 

segmentelor de 

activitate 

OS2. Dezvoltarea 

parteneriatului 

școală-familie 

1. Analiză și proiectare 

a activității 

2. Organizarea 

activității 

3. Monitorizare și 

evaluare 

4. Siguranță fizică și 

libertate de exprimare 

5. Dezvoltare 

profesională 

1. Evaluarea calității 

managementului școlar, a 

activității personalului din 

unitatea de învățământ 

2. Parteneriat educațional 

cu autoritățile locale  

 

T3: Formarea și 

dezvoltarea 

profesională a 

resursei umane, 

prin facilitarea 

participării 

cadrelor 

didactice la 

cursuri de 

OS1. Gestionarea 

eficientă a resurselor 

financiare în vederea 

finanțării/decontării 

cursurilor/activităților 

de perfecționare 

OS2. Implicarea 

cadrelor didactice în 

activități de formare 

1. Formarea continuă și 

perfecționarea tuturor 

cadrelor didactice 

2. Crearea unui 

management 

performant 

3. Asigurarea resurselor 

umane necesare 

desfășurării procesului 

1. Programul de formare 

continuă a resurselor 

umane (analiza de nevoi, 

portofoliul ofertelor de 

formare, monitorizarea 

participării la cursuri, 

consilierea debutanților, 

finanțarea) 
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formare continuă 

și perfecționare 

și de pregătire 

profesională 

instructiv-educativ și 

ridicarea calității 

pregătirii lor 

T4:Atragerea de 

surse de finanțare 

și gestionarea 

eficientă a 

resurselor 

materiale 

existente 

OS1. Dezvoltarea 

unui parteneriat real 

cu comunitatea în 

vederea gestionării 

eficiente a unor noi 

resurse financiare 

OS2. Dezvoltarea 

bazei materiale 

școlare (cabinete, 

laboratoare, 

bibliotecă), prin 

modernizarea, 

conform cerințelor 

curriculare 

1. Asigurarea 

condițiilor pentru 

derularea cursurilor 

școlare 

2. Asigurarea bazei 

didactico-materiale 

3. Gestionarea eficientă 

a resurselor financiare 

1. Identificarea de noi 

resurse financiare 

bugetare (bugetul de stat, 

bugetul local) și 

extrabugetare (contracte 

de sponsorizare la nivelul 

claselor și al unității, 

donații de la persoane 

fizice, societăți 

comerciale, instituții) 

2. Program de întreținere 

și recondiționare a bazei 

materiale 

3. Finalizarea 

Programului BEI 

T5:Dezvoltarea 

parteneriatelor 

educaționale 

școală-părinți, 

consiliul elevilor, 

administrație 

publică locală, 

comunitate, 

agenți 

economici, 

sindicate, ONG-

uri 

OS1. Creșterea 

calității comunicării 

cu partenerii 

educaționali 

OS2. Pregătirea 

cadrelor didactice 

pentru activități în 

echipă cu 

reprezentanți ai 

comunității 

OS3. Parteneriate în 

sistem intern-ship cu 

firme locale/ agenți 

economici 

1. Parteneriat școală – 

familie 

2. Parteneriat școală - 

comunitatea locală 

3. Programe și proiecte 

4. Relații publice 

1. Comunicarea cu 

partenerii educaționali și 

cu reprezentanții 

autorităților locale, prin 

asigurarea transparenței 

instituționale, în limitele 

legii și prin promovarea 

unei politici de imagine 

pro-activă, asigurând 

dezvoltarea și 

perfecționarea sistemului 

de comunicare și 

relaționare 

 



 

38 
 

CAPITOLUL V 

 

5.1. Monitorizare si evaluare PDI 
 

Domeniu Acțiunea Responsabili Termen Înregistrarea 

rezultatelor 

Instrumente/ 

resurse 

1.Curriculum Curriculum la 

Decizia Școlii 

– proiectare și 

aplicare 

Director  

Șefii 

comisiilor și 

catedrelor 

Noiembrie  Proiect CDS Fișe de 

evaluare 

2.Management Elaborarea și 

afișarea PDI 

Director  

CEAC 

Șefii 

comisiilor și 

catedrelor 

Septembrie  Produsul final Fișe de 

apreciere 

3.Resurse 

umane 

Înscrierea la 

cursuri de 

formare și 

perfecționare 

Director  

Responsabil 

comisie 

perfecționare 

Permanent  Baza de date 

a școlii 

Liste cu 

prezența la 

cursuri 

4.Resurse 

materiale, 

financiare, 

informaționale 

Starea de 

funcționalitate 

a clădirii 

Director  

Personal 

didactic și 

didactic-

auxiliar 

Elevi  

Permanent  Registrul de 

evidență a 

reparațiilor 

Analize, 

rapoarte 

5.Relații cu 

mediul 

comunitar 

Proiecte de 

parteneriat în 

derulare sau 

în pregătire 

Coordonator 

proiecte și 

programe 

Cadre 

didactice 

Lunar  Baza de date 

a școlii 

Analize, fișe 

de evaluare 
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