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I. ANALIZA și DIAGNOZA 
 
I.1. ARGUMENT – CONTINUITATE, DAR ŞI SCHIMBARE  

Planul de dezvoltare instituţională al Școlii Gimnaziale Nr. 92 București are în vedere parcursul unității de învățământ  în perioada octombrie 
2020 – octombrie 2024, perioadă aleasă de echipa de proiect ținând cont de modificările legislative cuprinse în Legea Educației Naționale nr. 1/2011, 
(referitor la structura nivelului gimnazial, la recrutarea personalului la nivelul unității), de modificarea Regulanentului de Organizare si Functionare a 
Unităților de Învățământ Preuniversitar, precum și de evoluția economică a zonei în care se află situată școala, de mobilitatea și cerințele profesionale 
ale pieții muncii.  

Şcoala reprezintă cadrul organizat şi competent, cu responsabilităţi majore multiple în viaţa unei comunităţi pentru educarea şi instruirea tinerei 
generaţii. Misiunea unității școlare ei este de a continua într-un cadru organizat din punct de vedere ştiinţific procesul de instruire şi educare a copiilor, 
proces început în familie, continuat în unitățile de învățământ preșcolar şi, de asemenea, de adaptare a acestora la solicitările societăţii, de transmitere 
către tânăra generaţie a valorilor culturale şi morale necesare comportamentului şi integrării lor în societatea contemporană.  

Proiectul de dezvoltare instituțională are din acest punct de vedere o importanță deosebită, deoarece concentrează atenția asupra finalităților 
educaționale, asigurând concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relații 
sistemice și comunitare) și asigură coerența strategiei pe termen lung a unității de învățământ. Întocmirea Proiectului planului de dezvoltare 
instituțională s-a realizat plecând de la o analiză realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului 
organizaţional intern, în egală măsură prini  consultarea părților interesate, ținându-se cont de factorii care influențează eficiența activității educaționale 
:  

 scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității ;  
 schimbările educaționale și manageriale generate de reformele educaționale ;  
 politica managerială a școlii și a comunității locale.  
 Analiza SWOT . Aceasta a permis o evaluare echilibrată şi realistă a resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, 

conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii unităţii, avându-se în vedere următoarele aspecte:  
- elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să permită pregătirea unitară și coerentă a elevilor de-a lungul celor trei 

niveluri de învățământ: preșcolar, primar și gimnazial;  
- crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne;  
- stabilirea de parteneriate, schimburi culturale și derularea de programe extracurriculare în vederea dobândirii de competențe necesare 

adaptării la schimbările continue ale societăţii;  
- profesionalizarea actului managerial;  
- asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea procesului educațional și gestionarea eficientă a acesteia, în format fizic, hibrid, 

respectiv online. 
În acest context, s-au reformulat ţintele strategice pentru perioada avută în vedere, pentru ca Planul de Dezvoltare Instituţională 2020-2024 să 

răspundă nevoilor şcolii şi să reflecte modificările legislative, cerințele societății actuale și valorile europene. Şcoala funcţionează ca un centru 
coordonator şi de legătură cu celelalte instituţii ale comunităţii, cu ceilalţi factori cu preocupări educaţionale și se dezvoltă prin efortul combinat al 
structurii de conducere a școlii, al personalului școlii, al elevilor și părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională. De aici permanenţa actului 



educaţional, continua instruire şi educare a fiinţei umane, permanenta atenţie ce trebuie acordată schimbărilor de conţinut pe care le impune societatea 
şi capacitatea de adaptare a tinerilor la cerinţele mereu sporite ale societăţii contemporane. 

 
I.2. PREZENTAREA ŞCOLII 
Școala Gimnazială Nr. 92 este o instituție de învățământ preuniversitar amplasată în cartierul Titan,  strada Aleea Vlăhiţa, nr. 1A din sectorul 3 al 

Municipiului București. Clădirea unității a fost construită în anul 1975 şi a fost dată în folosinţă un an mai târziu. Aceasta școlarizează elevi în ciclul primar 

(clasele pregătitoare - IV) și secundar inferior (gimnaziu, clasele V-VIII). 

Clădirea dispune de parter şi două etaje, o curte interioară. În perimetrul scolii se află în constructie o sală de sport multifunctională.  Curtea interioară 

a unității a fost reconfigurată de autoritatea locală astfel încât spatiul verde, din păcate, a fost redus.  

În prezent, şcoala funcționează cu un număr de 25 de clase cu aproximariv 600 de elevi şi 46 cadre didactice. Cursurile se desfăşoară într-un singur 

schimb, în intervalul orar 8.00 – 15.00. 

 

Baza didactico-materială cuprinde : 

 24 de săli de clasă ;  

 3 laboratoare: biologie, chimie–fizică, informatică 

 1 bibliotecă școlară (20 000 vol.) 

 2 cabinete medicale: medicină generală şi stomatologie; 

 1 cabinet de asistenţă psihopedagogică; 

 sală de mese (30 de locuri) 

 2 birouri ;  

 1 cancelarie ; 1 sală Arhivă 

  teren de sport improvizat în curtea interioară ;  

  sală de sport, improvizată într-o sală de curs. 

 

Nivelul dotǎrilor cu resurse educaţionale : 

•  Manuale: număr suficient de manuale atât la ciclul primar cât și la cel gimnazial ; material didactic: planşe, hărţi, truse de laborator  

•  Echipamente : 30 calculatoare desktop în laboratorul de informatică ; 7 calculatoare desktop utilizate în domeniul administrativ ; fax; 3 imprimante 

multifuncționale; 3 copiatoare; videoproiector şi ecran de proiecţie în fiecare sală de clasă/laborator; 47 de laptopuri pentru cadrele didactice ; 32 

telefoane de serviciu pentru cadrele didactice titulare ale unităţii, precum şi pentru personalul administrativ;  conexiune wi-fi ; site propriu administrat 

de ITS. 

• Oferta curriculară opţională vine în întâmpinarea nevoilor comunităţii locale prin cursuri de TIC, limba engleză, educaţie antreprenorială, orientare 

şcolară, educaţie pentru sănătate, educaţie pentru cetăţenie democratică, etc. Elevii au posibilitatea de a studia limba engleză încă din clasa 

pregătitoare, iar limba franceză din clasa a V-a. 

• Programul unității, spaţiile, precum şi resursa umană disponibilă permit organizarea programului Şcoală după Școală, în intervalul orar 

12.00-16.00, adresat atât elevilor din ciclul primar cât si celor din ciclul gimnazial. 

• Acces : metrou: Magistralele 1 și 3 (staţiile Nicolae Grigorescu, respectiv 1 Decembrie 1918); tramvaie : 23, 27, 19, 40; autobuz 102. 

 

 

 



 

 
DATE STATISTICE : an scolar 2020 -2021 
 

 
A.  

 
 

 Număr clase  Nivel de învățământ Total clase/elevi Dintre care :  

POPULAŢIA 
ŞCOLARĂ 

 
 
 

25 

 
 

PRIMAR 

 
 

15 clase / 330 elevi 

Clasa Pregătitoare : 3 clase / 68 elevi   
clasa I :   3 clase /59 elevi 
clasa a II -a : 3 clase /69 elevi 
clasa a III-a : 3 clase /57 elevi 
clasa a IV-a : 3 clase /77 elevi 

Nr elevi :  
584 

 
GIMNAZIAL 

 
10 clase/254 elevi 

clasa a V-a :   3 clase / 67 elevi 
clasa a VI-a :  3 clase / 62 elevi 
clasa a VII-a : 3 clase / 66 elevi 
clasa a VIII-a: 3 clase / 59 elevi 

 
 

 
 
B. 

 Cadre didactice  Personal  didactic-auxiliar Personal nedidactic 

 
PERSONALUL UNITĂȚII 

DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
Titulari  

 
Suplinitori  

1    post secretar 
1    post informatician – detașat 
0,5 post bibliotecar 
1 post administrator financiar, 
1    post administrator de patrimoniu 

4 posturi îngrijitor, 
1 post paznic,  
1 post muncitor întreținere 

56 38 8 4 6 

 
 Calitatea personalului didactic : 

Personal didactic calificat 100% 38 titulari (82,6%), 8 suplinitori (17,4%)  

Personal didactic cu performanţe în activitatea didactică 70% 

 
 
Formare profesională  

Grad didactic 1 Grad didactic 2 Cu definitivat  Debutanti  Doctorat  

23 6 11 6 0 

Metodisti  Formatori  Certificare ECDL Membri CNEME (Co-)autori de auxiliare 

didactice  

4 4 12 3 3 

Se remarcă preocuparea cadrelor didactice pentru propria dezvoltare profesională, prin participarea la activităţi şi cursuri de 

formare continuă  organizate de CCD București/alți furnizori de formare. 

 
 
 



 
 

 
C. 

 
REZULTATE 

ȘCOLARE 

Nr. elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
existenti 

Iunie 2020 După examenele de corigentă/ 
încheiere a situației 

Procent de 
promovabilitate 

Promovati Corigenti SN R Promovati Repetenti 

569 571 556 12 2 1 570 1 99,8% 

 

 La sfârşitul anului şcolar 2019-2020, situaţia la învățătură se prezenta astfel : 
 

 
 
   NIVEL 
 PRIMAR  

Disciplina /calificative  Insuficient Suficient  Bine  Foarte Bine  Repetenti  Total 
elevi  

Comunicare în limba română /Limba şi literatura română 1 18 64 197        1 281 

Matematică şi explorarea mediului/Matematică 1 17 54 208 281 

Elevi clasa pregătitoare – fără calificativ  63 

 
 

NIVEL 
GIMNAZIAL 

Nr. elevi 
înscrisi 

Nr. elevi 
existenti 

Medii generale între : Repetenti Total elevi 

5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10   

295 291 1 9 55 108 117 1 291 

 
 

 
EVALUAREA 
NATIONALĂ 

Sesiunea 2020 

Disciplina / medii Sub 5  5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10 Total elevi Promovabilitate  

Limba şi literatura română 0 4 11 12 13 10 prezenți 

50 

 

98% Matematică 7 14 9 9 8 3 

medii 1 11 12 9 13 4 

 

 
D. 

 
 
EVOLUTIA 
EFECTIVELOR 
DE ELEVI  

 PRIMAR CP – IV  GIMNAZIU Total UI 

An școlar  Clase elevi Clase Elevi Clase Elevi 

2016 - 2017       

2017 - 2018       

2018 - 2019       

2019 - 2020 15 342 11 291 26 633 



 

I.3. ANALIZA P.E.S.T.(E.L.) 

DOMENII CONTEXT LOCAL 

POLITIC Context politic favorabil educației, conform PROGRAMULUI DE GUVERNARE 2021: 

Prioritate: sporirea calității actului educațional prin crearea de competențe și abilități specifice economiei cunoașterii, a mobilității 

personalului didactic și de cercetare și a dezvoltării armonioase prin educație fizică și sport; 

Măsuri propuse la nivelul învățământului preuniversitar : 

- Mutarea accentului în actul educațional de pe transmiterea de informație pe crearea de competențe pentru viață pe baza 

nevoilor de dezvoltare personală și umană ; 

- Promovarea educației incluzive prin cultivarea toleranței, nediscriminării și acceptării diferenței în școli și în societate; 

- Inițierea reformei curriculare pe toate componentele ei, astfel încât conținutul educațional să corespundă cu cerințele de pe 

piața muncii și ale societății digitale; 

- Redefinirea statutului cadrului didactic în societate prin salarizare, carieră, criterii de evaluare a performanței, autonomie 

educațională și integritate; 

- Reducerea birocrației și eliminarea sarcinilor administrative inutile pentru personalul didactic în domeniul educațional; 

Consiliul Local și Primăria sectorului 3 manifestă interes și disponibilitate pentru susținerea unităților de învățământ. 

ECONOMIC În urma crizei economico-financiare, Comisia Europeană a elaborat strategia Europa 2020, menită să revigoreze economia 

europeană şi să facă posibilă: 

- „o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii”; 

- reducerea abandonului şcolar sub 10 %; 

- creşterea numărului absolvenţilor cu studii superioare la 40%. 

În România, deși la nivel declarativ există o preocupare aparte pentru domeniul educației, nu se prefigurează o creştere substanţială 

a finanţării învăţământului, raportată la procentul real alocat din PIB. 

Din bugetul Consiliului Local sunt alocate fonduri destul de însemnate comparativ cu perioada anterioară pentru reabilitare, 

igienizare, modernizare, dotare, formare, burse școlare, decontarea navetei etc. 

Școala dispune de posibilitatea atragerii unor fonduri extrabugetare, prin închirierea spațiilor excedentare. Cartierul în care este 

amplasată școala nu este dezvoltat din punct de vedere economic, iar interesul agenților economici în acordarea de sponsorizări sau 

donaţii pentru instituţiile de învăţământ este scăzut, la fel ca şi accesibilitatea fondurilor europene. Privitor la acestea din urmă, 

totuși  școala noastră este una dintre puținele din București care au accesat în ultimii doi ani fonduri în cadrul Programului Erasmus 

+, cel mai important program finanțat de către Comisia europeană pentru educație. 

 

 

 



 

 

SOCIAL Analiza demografică reliefează, pe fondul tendinței generale de scădere a natalității și a populaţiei şcolare, o relativă constanță a 
efectivului total de elevi în unitatea noastră școlară: aprox. 600 elevi anual. 
Un factor negativ asupra frecvenței elevilor și a rezultatelor școlare este mediul de proveniență al acestora: familii dezorganizate, 
foarte frecvent monoparentale, afectate de nivelul educațional relativ scăzut, de fenomenul tot mai accentuat al migrației, copiii 
rămânând în grija bunicilor, precum și de situaţia materială precară, reflectată de numărul în continuă creștere al dosarelor de bursă 
de ajutor social și al dosarelor pentru obținerea rechizitelor gratuite depuse la secretariatul unității. Costul ridicat al rechizitelor, 
auxiliarelor și materialelor didactice constituie, de asemenea, condiții favorizante ale absenteismului și abandonului școlar. 
În acest context, Programul Şcoală după Școală contribuie la menținerea unui număr relativ constant de elevi de la un an școlar la 
altul, efecte pozitive în această direcție având și existența programelor sociale precum acordarea suplimentului gratuit de hrană 
(programul guvernamental Laptele si cornul), asigurarea manualelor şcolare gratuite, acordarea rechizitelor şcolare gratuite pentru 
familiile cu venituri mici, acordarea burselor școlare, organizarea în şcoli a unor Centre de zi în care elevii primesc o masă caldă 
gratuită şi îşi pot pregăti lecţiile sub îndrumarea profesorilor calificați, existenţa Programului Euro 200 în vederea achiziţionării de 
calculatoare. 
Un alt efect pozitiv îl constituie comunicarea și colaborarea dintre şcoală şi comunitate, Asociaţia de Părinţi PEP 92, Biserică, Poliţia 
de Proximitate, Primăria Sectorului 3, D.G.A.S.P.C. sector 3. 
 

TEHNOLOGIC Tehnologia are un rol foarte important în asigurarea calităţii şi a eficientizării procesului de învăţământ. Din punct de vedere 
tehnologic, se remarcă introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor informatice şi a noilor tehnologii la toate nivelurile 
învăţământului preuniversitar. Pregătirea elevilor pentru o societate a cunoaşterii, a globalizării informaţiilor şi a generalizării 
tehnologiilor avansate presupune utilizarea maximală a resurselor IT de care dispune şcoala noastră: 
- conectarea tuturor spațiilor de învățământ la rețeaua de internet wireless reprezintă un mijloc modern, rapid şi eficient de 
comunicare şi informare atât pentru personalul de conducere şi administrativ, cât şi pentru cadrele didactice şi elevi; 
- dotarea tuturor sălilor de clasă şi a laboratoarelor cu videoproiectoare; 
- existenţa unui laborator de informatică dotat cu 30 de calculatoare de tip desktop, conexiune la internet, videoproiector; 
- existenţa paginii WEB a şcolii ca mijloc de promovare a ofertei educaţionale şi de comunicare cu elevii şi părinţii; 
- comunicarea rapidă prin e-mail, dar şi în cadrul unor grupuri cu circuit închis pe diverse reţele de socializare între conducere şi 
cadrele didactice, dar şi între diriginţi/învăţători şi părinţi/elevi; 
Se impune mobilizarea cadrelor didactice pentru a urma cursuri de iniţere sau de perfecţionare în domeniul tehnologiei informației 
şi a predării asistate de calculator, dar şi o dotare mai bună a şcolii cu softuri educaţionale, ebook-uri, dispozitive electronice 
adaptate contextului actual în vederea susținerii orelor de curs în format online sau hibrid,   etc. 
 

 

 

 

 



ECOLOGIC Conform datelor oficiale, Municipiul Bucureşti se înscrie printre cele mai poluate centre urbane din Europa. Există indicatori de 
poluare ridicaţi privind calitatea aerului, a apei şi a solului, factori ce influenţează starea generală de sănătate şi de confort a 
locuitorilor, dar mai ales a copiilor. În condițiile în care la nivelul sectorului 3 se constată efortul evident al autorităților locale 
pentru sporirea spațiului verde și pentru eliminarea/atenuarea factorilor de poluare, unitatea noastră școlară își propune să 
acționeze pe această dimensiune ecologică prin: 
- inițierea și implementarea de proiecte privind educaţia ecologică: LEAF, Zona liberă de indiferenţă, Şi eu trăiesc sănătos etc; 
- introducerea în curriculumul la decizia şcolii a disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate; Educație pentru viață    
- organizarea unor acţiuni în parteneriat cu instituţii care au ca scop conştientizarea de către elevi a necesităţii unui oraş curat şi 
a unui mediu înconjurător sănătos; 
- informarea elevilor cu privire la bolile secolului şi la pericolele care atentează la viaţa lor (consumul de alcool, tutun, droguri, 
etnobotanice); 
- continuarea proiectelor de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor pe care şcoala noastră le desfăşoară din 2012. 

LEGISLATIV Strategiile, documentele de politici educaționale și normele juridice ce reglementează învățământul preuniversitar sunt: 

• Programul de guvernare, prezentat în cadrul domeniului politic; 

• Legea Educației Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ; 

• Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie, care aprobă cu modificări şi completări OUG nr. 75/2005; 

• H.G. 1534/2008 Standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în 
învăţământul preuniversitar; 

• H.G. 21/2007 Standardele de autorizare, de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum si a 
Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar; 

• Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar aprobat prin OMEC nr. 5447/2020 

• Strategia de prevenire a criminalității 2011-2016; 
• Plan teritorial comun de acțiune pentru asigurarea climatului de siguranță publică în incinta și zona adiacentă unităților de 
învățământ preuniversitar din Municipiul București/an școlarꓼ 

• Legea 272/2004 privind respectarea drepturilor copilului, republicată în 2014, cu modificările și completările ulterioare ; 

• Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare ; 

• HG 582/2016 privind Normele metodologice privind salarizarea personalului didactic (de predare, de conducere de 
îndrumare și control și a personalului didactic auxiliar); 

• Documente curriculare : 
Planurile cadru: OMEN 3371/2013 (plan-cadru înv. primar); OMENCȘ 3590/2016 cu modificări si completări  
 OMEN nr. 4828/2018 (plan-cadru înv. gimnazial); 
Programele școlare: OMEN 3418/2013 – cls pregătitoare, cls. I și II; OMEN 5003/2014 – cls. III și cls. IV; OMECI 5097 și 
3393/2017  (programe școlare ciclul gimnazial). 
OMENCȘ 3590/2016 - Plan-cadru pentru  învățământul gimnazial – aplicat  în 2017-2018 la clasele 

__________________________________________________________________________________________ 

• Legea 319/2006 privind protecția si securitatea muncii; 

• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, modificată și completată de Legea 28/2018; 

 

 



 I.4 ANALIZA S.W.O.T. 

CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- accesibilitatea documentelor curriculare: planuri-cadru de învăţământ, 
programe școlare, manuale, caietul elevului, ghiduri metodologice etc. 
- accentul pus pe atragerea elevilor spre demersul practic, utilitate, cât și 
pe obținerea performanței; 
 - rată bună a promovabilității la Evaluarea Națională a elevilor din clasele 
a VIII-a în anul școlar 2019-2020: 88,5%, comparativ cu rata 
promovabilității în Municipiul București (87,2%) și în țară (75,10%);  
- existența programelor de pregătire suplimentară la disciplinele de 
examen, pentru olimpiade și concursuri școlare; 
- rezultate bune și foarte bune obținute pe parcursul ultimilor ani la 
olimpiade şi concursuri precum: limba și literatura română, limba engleză, 
istorie, biologie, educaţie tehnologică, educaţie plastică; 
- acces facil la soft educațional; 
- desfășurarea Programului Şcoală după Școală, avizat ISMB; 
- utilizarea metodelor moderne, activ-participative; 
- program de orientare şcolară şi profesională a elevilor din clasele 
terminale, precum și de prevenire a abandonului școlar, în colaborare cu 
C.M.B.R.A.E.. 

- oferta educațională opțională nu corespunde în totalitate nevoilor de 
învățare ale tuturor elevilor/opțiunilor părinților; 
- implicare slabă a unor elevi/părinți/cadre didactice în activitățile 
extrașcolare și extracurriculare organizate de către școală; 
- valorificarea insuficientă a platformelor e-learning (ex. AEL); 
- procent relativ mare de elevi corigenți la clasa a VIII-a; 
- performanțe relativ scăzute la fazele municipale ale olimpiadelor și 
concursurilor școlare; 
- frecvența foarte slabă a elevilor la programele de pregătire suplimentară 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- ofertă bogată de activități extraşcolare și extracurriculare din partea 
instituțiilor culturale, a agențiilor de turism; 
- existența Centrelor de excelență în coordonarea ISMB; 
- oferta gratuită de activități extracurriculare a Primăriei Capitalei, prin 
PROEDUS; 
- posibilitatea diversificării ofertei CDŞ; 
- reforma curriculară adaptată și aplicată.  

- reducerea interesului comunităţii pentru unitatea școlară și orientarea 
copiilor din circumscripția școlară spre alte școli, ca urmare a 
insuficientei diversificări şi adecvări a ofertei CDŞ la nevoile de învățare 
/interesele beneficiarilor ; 
- scăderea interesului pentru studiu al elevilor, ca efect al programelor 
școlare supraîncărcate de conținut la unele discipline; 

 

 

 

 

 

 

 



RESURSA UMANA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- personal didactic calificat, instruit, pentru toate disciplinele de 
învăţământ : 
35 titulari (76%), 11 suplinitori (24%); 
23 - gradul didactic I; 6 – gradul didactic II,  
11 cadre didactice cu definitivat, 
7 cadre didactice debutante; 
4 metodişti, 6 formatori, 3 mentori, 15 deținători ai certificatului ECDL, 
3 membri CNEME, 3 cadre (co)autori de auxiliare didactice; 
- interes crescut al cadrelor didactice pentru participare la cursuri de 
formare continuă/perfecționare, pentru metode moderne, inovative 
de predare - învățare; 
- majoritatea elevilor manifestă o atitudine pozitivă față de școală, 
interes față de educație, nu au abateri comportamentale; 
- consilier psihopedagog bine pregătit, implicat, responsabil; 
- echipă managerială sudată, interesată și implicată în viața și 
problemelor școlii, deschisă spre comunicare și rezolvarea 
problemelor, responsabilă; 
- relaţii interpersonale (profesor-elev, profesori-părinţi, profesori-
profesori) ce favorizează un climat educaţional deschis, stimulativ; 

- motivare financiară redusă a cadrelor didactice comparativ cu alte 
categorii socio-profesionale, întocmirea unui volum mereu crescut de 
documente, care afectează activitatea instructiv-educativă; 
- reticența şi insuficienta cunoaștere a utilizării noilor TIC; 
- disponibilitatea scăzută a unor cadre didactice pentru lucrul în echipă, 
către comunicare/ascultare a problemelor elevilor; 
- prezența redusă a profesorului psihopedagog în școală: 6 ore/ 
săptămână; 
- divizarea catedrelor (profesori titulari pe 4 – 8 ore, în cate 3-4 școli) și  
mobilitatea accentuată a personalului didactic la unele discipline, care 
determină un interes slab al respectivelor cadre didactice pentru 
interesele și problemele școlii, în condițiile în care viitorul lor nu este 
legat de cel al școlii; 
- resursa umană la limita necesarului în compartimentul 
administrativ(1/2 post bibliotecar, 0,5 post 
administrator financiar, desființarea postului secretar-șef)  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- ofertă bogată și diversificată a furnizorilor de programe de formare; 
- posibilitatea perfecționării/dezvoltării profesionale prin participarea 
la simpozioane, sesiuni de referate/comunicări științifice, cercuri 
pedagogice, activități metodice la nivel de sector/municipiu; 
- disponibilitatea unor cadre didactice dedicate de a desfășura 
activități de pregătire suplimentară; 
- valorizarea pregătirii metodice și științifice a cadrelor didactice cu 
experiență (metodişti, formatori, mentori, (co)autori de auxiliare 
didactice; 
 

- recentele schimbări legislative în ceea ce priveşte normarea-
salarizarea pot determina accentuarea crizei de personal didactic-
auxiliar; 
- lipsa timpului şi interesul scăzut al multora dintre părinți faţă de viața 
şcolii determină scăderea gradului de implicare a familiei în viaţa 
şcolară, implicit a rezultatelor şcolare ale elevilor; 
- scăderea populaţiei şcolare; 
- deficit de personal la ciclul primar; 
- menținerea unui număr relativ ridicat de elevi cu părinţi plecaţi în 
străinătate; 
- agravarea problemelor sociale/economice/educaţionale în rândul 
unor familii, cu efecte asupra comportamentului, frecvenţei şi 
rezultatelor elevilor. 

 

 

 

 



RESURSE MATERIALE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- spaţii de învăţământ amenajate corespunzător, ce răspund 

condiţiilor igienico-sanitare necesare pentru un învățământ de 

calitate; 

- săli de clasă dotate cu mobilier adecvat, modular și echipamente 

moderne; 

- conexiune wi-fi la internet, videoproiectoare în toate sălile de clasă 

şi laboratoare; 

- existenţa unui laborator de informatică dotat cu 30 de calculatoare 

de tip desktop, conexiune la internet, videoproiector; 

- sistem de supraveghere video, sonorizare şi alarmare; 

- clădire reabilitată; 

- centrală termică proprie; 

- cadreer didactice beneficiază de laptopuri şi telefoane de serviciu; 

- realizarea proiectului de buget adaptat nevoilor şcolii. 

- lipsa unei săli de sport (vestiare, anexă) şi amenajarea 

necorespunzătoare a bazei sportive; 

- nu există cabinete specializate pentru fiecare disciplină de studiu; 

- nu există sală de lectură, din cauza lipsei de spațiu; 

- dotare insuficientă a laboratoarelor; 

- dificultăți în atragerea unor fonduri extrabugetare (fonduri 

europene, sponsorizări, donaţii); 

- sistarea posibilităților de recompensare a cadrelor didactice cu 

performanțe (prima de 2%), a celor 100 euro pentru cărți și material 

didactic, a tichetelor – cadou, a tichetelor de vacanță 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- alocarea fondurilor suficiente pentru acoperirea necesarului de 

burse școlare, în condițiile legii; 

- programele guvernamentale de sprijin: rechizite gratuite, Cornul şi 

laptele, Euro 200; 

- cererea a unor cluburi și asociații sportive de a închiria spațiile 

excedentare, asigurând astfel fonduri extrabugetare; 

- atragerea de resurse financiare prin 2% din impozitul pe venit, 

sponsorizări, donaţii, fonduri europene ; 

- susținerea financiară a Consiliului Local în vederea derulării 

Programului Școala după Școală 

- posibilitatea premierii elevilor cu rezultate bune la etapele 

judeţene/ naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare prin 

Asociaţia de părinţi P.E.P. 92; 

- posibilitatea de sporire a veniturilor cadrelor didactice prin 

acordarea gradațiilor de merit. 

- lipsa de motivare a unor cadre didactice din cauza remunerației 

relativ scăzute, ceea ce duce la scăderea calității actului educațional; 

- atitudinea necorespunzătoare a unora dintre elevi privind 

întreţinerea spaţiilor de învăţământ și a bunurilor școlii, a manualelor 

școlare; 

- creşterea costurilor la utilităţi şi la material didactic; 

- ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice duce la uzura rapidă a 

unor echipamente, precum calculatoarele şi softurile; 

 

 

 



RELATII COMUNITARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- imagine bună a școlii, percepţie de încredere a comunităţii; 

- organizarea Asociaţiei de părinţi și sprijinul acordat proiectelor 

educative organizate în școală; 

- comunicare permanentă și consultarea Asociației de părinți în luarea 

deciziilor; 

- acorduri de parteneriat cu grădinițele din proximitatea școlii; 

- colaborare bună cu Primăria și Consiliul Local al sectorului 3, Secţia 

13 Poliție, DGASPC sector 3, Parohia Sfinții Români; 

- colaborarea cu Secția 13 Poliţie, cu DGJMB și cu Serviciul de 

prevenire a criminalității din cadrul Direcției Generale de Poliție a 

Municipiului București, pentru derularea unor programe de prevenire 

a absenteismului, a abandonului şcolar şi a delincvenţei juvenile; 

- parteneriate cu diverse instituţii pentru activităţile extracurriculare; 

- existența site-ului școlii ce prezintă noutăţi de interes pentru 

elevi/părinți/comunitate. 

- slabe legături de parteneriat cu liceele, imposibilitatea de a urmări 

constant traseul educațional al absolvenților claselor a VIII-a; 

- număr relativ redus de părinţi implicaţi activ în viaţa şcolii; 

- colaborare redusă cu agenţii economici şi alte instituţii; 

- dezinteresul şi slaba preocupare a unor cadre didactice pentru 

realizarea de noi acorduri de parteneriat în vederea promovării 

constante a imaginii şcolii. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în 

sprijinul şcolii (Primărie, ONG-uri, Biserică, Poliţie, instituţii culturale – 

biblioteci, muzee); 

- activităţi comune elevi – profesori – părinţi; 

- interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională; 

- existența în sector a Centrului cultural Casa artelor; 

- existența a două grădinițe în imediata apropiere a școlii, care asigură 

fluxul constant de elevi către clasele pregătitoare. 

- inconstanța în preocuparea pentru organizarea activităţilor de 

parteneriat poate duce la diminuarea/anihilarea efectelor așteptate; 

- oferta redusă a comunității locale în ceea ce privește resursele 

educaţionale (teatre, muzee, cinematografe, biblioteci); 

- situarea școlii într-o zonă semi-periferică a Capitalei. 

 

 

 

 

 

 



MANAGEMENT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- cerinţele legale privind organizarea și funcționarea unităților de 
învățământ preuniversitar sunt îndeplinite; 
- documente manageriale riguros și corect întocmite, în concordanţă 
cu ţintele strategice generale; elaborarea unei diagnoze obiective şi 
proiectarea realistă a activităţii manageriale; 
- competenţele manageriale ale directorilor, în urma participării la 
cursuri de formare în domeniu, dar și dobândite la locul de muncă; 
- organizarea clară, cu sarcini şi responsabilităţi bine stabilite; 
- respectarea Regulamentului intern și a Regulamentului de 
organizare și funcționare al școlii; 
- reprezentativitatea beneficiarilor în Consiliul de administrație; 
- capacitatea de comunicare internă şi externă; 
- adaptabilitate la schimbări şi rezistenţa la stres; 
- stil de conducere democratic; 
- atmosferă destinsă, de încredere, colaborare, muncă în echipă; 
- 3 cadre didactice membre CNEME; 
- gestionarea eficientă a resurselor. 

- puţine cadre didactice membre CNEME (3); 
- monitorizare insuficientă a activităţilor derulate în unitate, datorată 
volumului din ce în ce mai mare al solicitărilor ierarhic superioare sau 
partenere; 
- supraîncărcarea fişei postului directorului, complexitatea sarcinilor 
manageriale care includ managementul procesului didactic, 
managementul administrativ şi managementul financiar; obligație de 
catedră. 
- elaborarea şi implementarea de proceduri pentru toate 
compartimentele; 
- asigurarea unui număr insuficient de asistenţe și inter-asistențe 
cauzat de solicitările urgente numeroase ; 
- neînţelegerea de către părinţi a atribuţiilor şi competenţelor echipei 
manageriale; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- capacitatea de adaptare la nou; 
- implicarea activă  constantă a Asociației de Părinți şi a Consiliului 
Şcolar al Elevilor în procesul decizional; 
- organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de 
director/director adjunct va aduce un plus de stabilitate; 
- existenţa cursurilor de perfecţionare în Managementul Educaţional; 
- prevederile R.O.F.U.I.P.- potrivit cărora a fost redus numărul de 
comisii. 

- carenţele legislative în mai multe domenii și modificări frecvente 
pentru anumite compartimente; 
- prevederi legislative în domeniul învățământului, care nu sunt 
respectate; 
- număr crescând de situaţii cu termen de elaborare imediat, în 
detrimentul unui management eficient al timpului; 
- influenţa negativă a mass media în ceea ce priveşte starea 
învăţământului, situaţia la examene, imaginea managerilor de şcoli. 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. COMPONENTA STRATEGICĂ 

 

II.1. VIZIUNEA 

       

  

 „Educaţia nu este o pregătire pentru viață, educația este însăși viața!ˮ 

 
                                                                                           (John Dewey, psiholog și pedagog american, promotor al învăţării active, prin descoperire) 

 

 

 

II.2. MISIUNEA 

 Școala Gimnazială Nr. 92 asigură acces echitabil la o educație de calitate pentru toți elevii,oferindu-le   cele mai bune oportunități 

de învățare pentru a deveni cetățeni activi și responsabili, dezvoltându-le abilitățile de comunicare, creativitatea, spiritul de inițiativă și 

încrederea în sine, pregătindu-i pentru a se integra cu succes într-o societate în continuă schimbare. Într-un climat stimulativ de confort și 

siguranță, în parteneriat cu alți factori educaționali și cu  întreaga comunitate, oferim șanse egale de dezvoltare personală și profesională 

tuturor elevilor,  promovând calitatea, performanța și asumarea valorilor democratice precum toleranța și  respectul, cooperarea, 

solidaritatea. 

  

II.3 ȚINTE ȘI OPȚIUNI STRATEGICE 
ȚS1: Îmbogățirea și diversificarea ofertei educaționale, prin CDȘ și activități extrașcolare/extracurriculare, pentru a corespunde în 

mai  mare măsură nevoilor de învățare/intereselor/așteptărilor beneficiarilor direcți și indirecți; 

ȚS2: Creșterea calității actului educațional, condiție necesară pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor, îndeosebi ale        

         absolvenților claselor a VIII-a; 

ȚS3: Creșterea imaginii școlii printr-o mai bună promovare a ofertei educaționale, dezvoltarea parteneriatelor la nivel național și 

         european. 

 

 

 



ȚINTA STRATEGICĂ  OPTIUNI IN 
DOMENIUL 
CURRICULAR  

OPTIUNI IN DOMENIUL 
RESURSEI UMANE  

OPTIUNI IN DOMENIUL 
FINANCIAR SI AL DOTARILOR 
MATERIALE  

OPTIUNI IN DOMENIUL 
RELAȚIILOR COMUNITARE  

ȚS1: 
Îmbogățirea și 
diversificarea ofertei 
educaționale, prin 
CDȘ și activități 
extrașcolare/ 
extracurriculare, 
pentru a corespunde  
în mai mare măsură 
nevoilor de învățare/ 
intereselor/a 
șteptărilor 
beneficiarilor  

Revizuirea ofertei 
CDȘ, 
prin propunerea unor 
programe opționale în 
acord cu nevoile de 
învățare/ 
interesele elevilor. 

Formarea/perfecționarea 
cadrelor didactice în 
proiectarea și implementarea 
la clasă a programelor CDȘ 
atractive, practice, 
experimentale. 

Dotarea școlii cu material 
didactic modern: softuri 
educaționale, truse, 
instrumente, substanțe 
necesare pentru funcționarea 
în condiții optime a 
laboratoarelor. 

Analiza așteptărilor comunității în 
legătură cu oferta educațională a 
școlii. 

Revizuirea ofertei de 
activități extrașcolare. 

Implicarea cadrelor didactice 
în diversificarea activităților 
extrașcolare. 

Atragerea de fonduri 
suplimentare pentru 
diversificarea activităților 
extrașcolare. 

Implicarea membrilor comunității 
și a partenerilor sociali în 
organizarea și desfășurarea 
activităților extrașcolare. 

ȚS2: 
Creșterea calității 
actului educațional, 
condiție necesară 
pentru 
îmbunătățirea 
rezultatelor școlare 
ale elevilor, 
îndeosebi ale 
absolvenților 
claselor a VIII-a; 

Utilizarea strategiilor 
didactice moderne, 
centrate pe elev și pe 
nevoile sale de 
învățare. 

Formarea continuă a cadrelor 
didactice în utilizarea TIC și 
predarea-evaluarea în sistem 
online în activitatea didactică; 

Finanțarea programelor de 
formare continuă a cadrelor 
didactice; 

Identificarea unor posibili 
parteneri din domeniul 
educațional/economic/profesional 
care pot contribui la sporirea 
interesului elevilor față de 
activitatea de învățare prin 
implementarea unor programe 
extrașcolare și extracurriculare 
atractive. 

Program de pregătire 
suplimentară 
(remedială 
/pentru performanță 

Motivarea/recompensarea 
cadrelor didactice și a elevilor 
cu rezultate deosebite la 
examene naționale, olimpiade 
și concursuri școlare. 

Inițierea procedurii de achiziție 
a unor materiale didactice noi, 
atractive, conform nevoilor 
semnalate de catedre/comisii 
metodice; 

ȚS3: 
Creșterea imaginii 
școlii în comunitate. 
Modernizarea bazei 
tehnico-materiale şi 
generalizarea 
accesului la 
informaţia 
electronică. 

Promovarea 
diversificată 
a ofertei 
educaționale a școlii la 
nivelul comunității. 

Implicarea cadrelor didactice 
și a familiilor în activități de 
socializare, în organizarea și 
desfășurarea 
unor activități/festivități 
specifice școlii. 

Continuarea îmbunătățirii bazei 
materiale a școlii, cu accent pe 
baza sportivă. 

Identificarea unor instituții mass- 
media care să promoveze oferta 
educațională, activitățile, 
rezultatele elevilor școlii noastre. 

Modernizarea bazei 
tehnico-materiale în 
vederea asigurării 
standardelor de 

  Modernizarea și actualizarea 
site-ului școlii. 

Dezvoltarea parteneriatelor la 
nivel local, național și european 



calitate privind actul 
educational derulat 
prin intermediul 
NTIC.   

 
ȚINTE 

STRATEGICE 
OPȚIUNI STRATEGICE TERMEN DE 

REALIZARE 
REZULTATE AȘTEPTATE 

ȚS1: Îmbogățirea și 
diversificarea ofertei 
educaționale, prin 
CDȘ și activități 
extrașcolare/ 
extracurriculare, 
pentru răspunde în 
mai mare măsură 
nevoilor de 
învățare 
/intereselor/ 
așteptărilor 
beneficiarilor 
direcți 
și indirecți; 

Revizuirea ofertei CDȘ, prin propunerea unor programe opționale în acord cu nevoile de 
învățare/interesele elevilor 

Anual, aprilie- 
mai  

Ofertă CDȘ bogată, diversificată, 
atractivă, adecvată nevoilor comunității 

Revizuirea ofertei de activități extrașcolare Semestrial   Program diversificat de activități 
extrașcolare/extracurriculare. 

Formarea/perfecționarea cadrelor didactice în proiectarea și implementarea la clasă a 
programelor CDȘ atractive, practice, experimentale. 

Anual Propuneri de programe CDȘ la nivelul 
fiecărei catedre 

Implicarea cadrelor didactice în diversificarea activităților extrașcolare Semestrial Participare sporită a cadrelor didactice 
la activități extrașcolare. 

Dotarea școlii cu material didactic modern: softuri educaționale, truse, instrumente, 
substanțe necesare pentru funcționarea în condiții optime a laboratoarelor. 

Anual, 
decembrie 

Îmbogățirea bazei didactico-materiale. 

Atragerea de fonduri suplimentare pentru diversificarea activităților extrașcolare. Semestrial Finanțarea activităților extrașcolare din 
fonduri bugetare/extrabugetare. 

Analiza așteptărilor comunității în legătură cu oferta educațională a școlii. Anual Nivel sporit al satisfacției comunității. 
Implicarea membrilor comunității și a partenerilor sociali în organizarea și desfășurarea 
activităților extrașcolare. 

Permanent Participare sporită a familiilor la 
activitățile extrașcolare organizate 

ȚS 2: Creșterea 
calității actului 
educațional, 
condiție 
necesară pentru 
îmbunătățirea 
rezultatelor școlare 
ale elevilor, 
îndeosebi ale 
absolvenților 
claselor a VIII-a; 

Utilizarea strategiilor didactice moderne, centrate pe elev și pe nevoile sale de 
învățare. 

Permanent Creșterea interesului elevilor pentru 
studiu. 

Program de pregătire suplimentară (remedială /pentru performanță) Semestrial Îmbunătățirea rezultatelor școlare. 
Formarea continuă a cadrelor didactice în utilizarea TIC în activitatea didactică Permanent Creșterea nr. cadrelor didactice cu 

competențe IT. 
Motivarea/recompensarea cadrelor didactice și a elevilor cu rezultate deosebite la 
examene naționale, olimpiade și concursuri școlare. 

La sfârșitul 
fiecărui an școlar  

Stimularea dorinței de realizare a 
performanței. 

Finanțarea programelor de formare continuă a cadrelor didactice. Anual, 
decembrie 

Participare sporită a cadrelor didactice 
la programe de formare 

Inițierea procedurii de achiziție a unor materiale didactice noi, atractive, conform 
nevoilor semnalate de catedre/comisii metodice; 

Anual Îmbogățirea bazei didactico-materiale. 

Identificarea unor posibili parteneri din domeniul educațional/economic/profesional 
care pot contribui la sporirea interesului elevilor față de activitatea de învățare prin 
Implementarea unor programe extrașcolare și extracurriculare atractive 

Semestrial Implementare de programe/proiecte 
educative extrașcolare/extracurriculare 
în parteneriat cu diverse instituții. 

ȚS 3: Creșterea 
imaginii școlii în 
comunitate. 

Promovarea de o manieră diversificată a ofertei educaționale a școlii la nivelul 
comunității. 

Sem I al fiecărui 
an școlar  

Creșterea numărului de elevi înscriși în 
clasa pregătitoare 

Implicarea cadrelor didactice și a familiilor în activități de socializare, în organizarea și 
desfășurarea unor activități comune/festivități specifice școlii. 

Permanent Sudarea relațiilor școală-familie. 

Continuarea îmbunătățirii bazei materiale a școlii, cu accent pe baza sportivă. Anual, 
decembrie  

Reabilitarea, amenajarea terenului de 
sport artificial 

Modernizarea și actualizarea site-ului școlii. Permanent  Creșterea nr. de accesări 



Identificarea unor instituții mass-media care să promoveze oferta educațională, 
activitățile, rezultatele elevilor școlii noastre. 

Anual Promovarea școlii în diverse medii. 

 
Dezvoltarea parteneriatelor la nivel local, național și european. Anual Dezvoltarea relațiilor comunitare 

 

II.4 MONITORIZARE/EVALUARE 

 

II.4.1. INTERNĂ II.4.2. EXTERNĂ II.4.3. INSTRUMENTE DE EVALUARE 
- echipa managerială a unității 

școlare și Consiliul de 

Administrație;  

- Comisia pentru Evaluarea și 

Asigurarea Calității, prin 

întocmirea Raportului anual 

de Evaluare Internă (RAEI). 

 

 -   reprezentanții 

ISMB ;   

 -   reprezentanții 

ME;  

-    reprezentanții 

ARACIP 

1.  fișe de observare/analiză;   

2. liste de verificare;  

3. ancheta: chestionare adresate părinților, elevilor, partenerilor, cadrelor didactice;   

    interviuri individuale/de grup; înregistrări etc.   

4.  asistențe la ore ale directorilor/responsabililor comisiilor metodice, interasistențe;   

5.  fișa  de evaluare anuală a activității cadrelor didactice;  

6. rapoarte semestriale/anuale de activitate prezentate în CP și CA;  

7. fișe de analiză a documentelor. 

 

 

II.5. ORGANIZAREA MONITORIZĂRII, EVALUĂRII ŞI ACTUALIZĂRII PDI-ULUI  

a. echipa de lucru:  

➢ întâlniri de informare, actualizare;  

➢ sedinţe de lucru pe termene fixate anterior;  

➢ întâlniri cu membrii CEAC  

 

b. echipa managerială:  

➢ acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA, tematica CP;  

➢ discuţii de informare, feed-back;  

➢ rapoarte semestriale;  

➢ rapoarte anuale;  

➢ analiza rapoartelor CEAC.  

 

c. responsabilii comisiilor metodice şi tematice:  

➢ planuri manageriale pentru implementarea PDI-ului;  

➢ rapoarte semestriale şi lunare;  



➢ fişe de autoevaluare;  

➢ portofoliile membrilor comisiei;  

➢ asistenţe/inter-asistenţe;  

➢ lecţii demonstrative;  

➢ acţiuni extracurriculare;  

➢ schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte.  

 

III. HARTA PARTENERILOR  

➢ Inspectoratul Şcolar al Municipiului București;  

➢ Consiliul local Sector 3;  

➢ Secția 13 Poliție;  

➢ Biserica Ortodoxă;  

➢ Alți parteneri implicați în diverse proiecte, parteneriate;  
 

  
 Prof. DAIA Violeta Rodica  

 Director, 

 


