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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; 

- 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 



- 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.. 

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 

- 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; 



experiență (metodişti, formatori, mentori, (co)autori de auxiliare 
didactice; 
 

- 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; 

- 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 ; 



- 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. 

- 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.  RESURSA UMANĂ 

II.1 ANALIZA PSIHO-SOCIO-DEMOGRAFICĂ ȘI DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ŞCOLARE 

 
 

Unitatea școlară SCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 92 – BUCUREȘTI : populaţia şcolară  : 685  elevi în evidență la finalul anului școlar 2020-2021 

 

 

NIVEL 

 

An / 

nr.clase 

Elevi înscriși 

la începutul 

anului școlar 

Elevi veniti 

prin transfer 

de la altă UI 

Elevi plecati din UI Elevi în evidență la 

finalul anului școlar 

Prin transfer 

la altă UI 

Abandon 

școlar 

Alte situații Promovați Repetenti 

 

INVĂȚĂMÂNT 

PRIMAR 

TOTAL 15 330 25 19 0 3 333  

CP (3) 68 6 3 0 1 70 0 

I   (3) 59 3 5 0 1 56 0 

II  (3) 69 7 3 0 1 72 0 

III (3) 57 2 3 0 0 56 0 

IV (3) 77 7 5 0 0 79 0 

         

 

INVĂȚĂMÂNT 

GIMNAZIAL 

TOTAL  10 254 9 13 0 1 250 2 

V   (3) 67 2 7 0 0 61 1 

VI (2) 62 3 3 0 1 61 1 

VII (3) 66 4 3 0 0 67 0 

VIII (2) 59 1 0 0 0 60 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
Elevi  
aparținând  
unor  
grupuri  
vulnerabile:  

Distribuție grupuri vulnerabile Nr. elevi 

Elevi care trăiesc în familii monoparentale 
99  

 

Elevi proveniți din familii cu nivel economic scăzut, care au beneficiat de bursă de ajutor social 32 

Elevi cu probleme grave de sănătate,  care au beneficiat de bursă de ajutor social 11 

Elevi cu cerințe educaționale speciale CES (cu certificat OSP emis de CMBRAE, certificat de încadrare într-un  
grad de handicap)  dintre care: integrați în învățământul de masă// școlarizați la domiciliu 

15 
14/1 

Elevi care trăiesc în grija bunicilor sau a altor rude, ambii părinți fiind plecați în străinătate 7 

Elevi un singur părinte plecat în străinătate 15 

Elevi instituționalizați/în plasament familial 0 

Elevi cu domiciliul în altă localitate, care fac naveta zilnic (Glina, Cernica – din jud. Ilfov) 26 

 
 
 

 II.2 PERSONALUL  UNITĂȚII  ȘCOLARE 
Conform schemelor de încadrare, în anul școlar 2020-2021, Școala Gimnazială Nr. 92 a funcționat cu următorul efectiv :   

 

 Personal didactic de predare Personal didactic – auxiliar  Personal nedidactic  

Total  46 4 6 

Statut Titulari  34  

Secretar-sef – 1 post 

Administrator financiar – 1 post  

Administrator de patrimoniu – 1 post  

Bibliotecar – 0,5 post  

Informatician - 1 post /  vacant 

 

Ingrijitor – 4 posturi  

Paznic – 1 post  

Mecanic de întreținere – 1 post 

Suplinitori  11 

Cadre pensionate 1 

Calificare  Gr 1 22 

Gr 2 6 

DEFINITIVAT 9 

DEBUTANT 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.3 EVALUAREA EXTERNĂ A UNITĂŢII 

 

 

 

 

II. 4  FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC 

Tip inspecţie Data Tematica inspecției Inspector Obs. 

Inspecție 

tematică 

04.02.2021 1. Verificarea Scenariului de functionare la nivelul localității/ nr. schimburi de elevi/ orarul UI.  

    Asigurarea distanțării fizice prin separatoare de plexiglas. Marcarea circuitelor din UI.    

    Echiparea corespunzătoare a grupurilor sanitate. Existenta dispozitivelor cu dezinfectant.  

2. Existenta autorizațiilor de functionare a UI (sanitară, ISU, paza) 

3. Soicitări către Primăria de sector si Consiliul Local în vederea sprijinirii UI pentru realizarea  

    măsurilor organizatorice pentru reînceperea cursurilor în bune condiții si de siguranță 

    sanitară.  

Inspector școlar, 

prof. Mihăescu 

Viorica 

Nu au fost 

constatate 

nereguli, 

întârzieri etc. 

Inspecție 

tematică 

31.05.2021 1. Verificarea notării ritmice si a monitorizării frecvenței cadrelor didactice si elevilor la  

     activitățile online. 

2. Verificarea prelucrării metodologiilor privind examenele naționale 2021 – evaluările  

     naționale la clasele II-IV-VI, EN, admitere. Verificarea modalităților de pregătire a elevilor 

     pentru examenele naționale în condițiile situației epidemiologice determinate de virusul  

     SARS-CoV-2. 

3. Pregătirea examenelor naționale : EN 2021 

4. Calendarul activităților educative în conditiile situatiei epidemiologice  determinate de  

     virusul SARS-CoV-2. 

5. Activitatea privind programele școlare pentru CDȘ 

6. Formarea continuă a personalului didactic cu accent pe activitatea online 

7. Consilierea directorilor de învățământ. Cunoașterea legislatiei de specialitate.  

Inspector școlar, 

prof. Mihăescu 

Viorica  

Nu au fost 

constatate 

nereguli, 

întârzieri etc. 

Control 

igienico-

sanitar  

DSPMB 

22.09.2020 1. Control igienico-sanitar – în baza legii 51/2006; ordin de serviciu 1819/22.09.2020  Inspector 

sanitar :  

Robu Elena, 

Adam Anca 

Istrate Nicoleta   

 

Recomnadări 

:  

asigurarea 

ghenei de 

gunoi cf 

prevederilor 

legale 



 

II.  4.1   Perfecționarea prin grade didactice, an școlar 2020-2021 

 

Tip inspecţie Data 
Tip 

inspecție 

Grad 

didactic 

Disciplina Numele și prenumele cadrului 

didactic 
Inspector/prof. metodist 

 

Obs. 

 

 

 

 

Inspecţii 

curente si 

speciale 

pentru 

definitivare 

în 

învățământ 

și obținerea 

gradelor 

didactice 

19.10.2020 IC2   gr2 Gr 2 Educație fizică și sport prof. Răducan Andra met. Ronțescu Ecaterina  FB 

21.10.2020 IC1   gr1 Gr 1 Limba engleză prof. Vintilă Maria Cristina  met. Comșa Ana Maria FB 

06.11.2020 IC1   gr2 Gr 2 Chimie prof. Ganciu Roxana  insp. Doicin Luminița  FB 

10.12.2020 IS1   def DEF Educație fizică și sport prof. Costică Andrei  insp. Călugăreanu Răzvan  FB 

14.12.2020 IS     gr1 Gr 1 Invățământ primar prof. înv. primar Crăciun Lucia  insp. Georgiana Iordache  10 

15.12.2020  IS1  def DEF Invățământ primar prof. înv. primar Constantin Sînziana  met. Miron Cornelia  FB 

17.02.2021 IC1  gr2 Gr 2 Edicatie muzicală prof. Cioabă Silvia  met. Baciu-Ursuianu Dorina  FB 

19.02.2021 IS    gr2 Gr 2 Chimie  prof. Ganciu Roxana insp. Doicin Luminița FB 

22.02.2021 IC2  gr2 Gr 2 Invățământ primar prof. înv. primar Dureci Marilena  met. Lăcătușu Mihaela  FB 

24.02.2021  IC1  gr1  Gr 1 Limba engleză prof. Tache Marinela  met. Comșa Ana Maria FB 

04.03.2021 IS2  def  DEF Educație fizică și sport prof. Costică Andrei met. Vâlciu Nicoleta FB 

16.03.2021  IS2  def  DEF Invățământ primar prof. înv. primar Constantin Sînziana met. Miron Cornelia 9,5 

26.03.2021 IS    gr1 Gr 1 Limba română prof. Tone Mădălina Titiana  met. Oargă Magdalena  10 

11.05.2021 IC2 gr2 Gr 2 Invățământ primar prof. înv. primar Ghizdăvescu Mihaela met. Miron Cornelia  FB 

24.05.2021 IS    gr2 Gr 2 Educație fizică și sport prof. Vâlceanu Daniel  met. Vâlciu Nicoleta FB 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 4.2  Cursuri de formare continuă/alte activități de perfecționare, an școlar 2020 –2021 

 
Cursul de formare continuă Furnizorul  Perioada  Nr  

CPT /h 

Cadrul didactic  Specialitatea  

CRED - Curricutum relevant, educalie deschisi 

pentru toti!,Formare nivel ll - invatamant 

GIMNAZIAL" 

CCD București sept-dec 2020 15 CPT Hașieganu Silvia Monica  Limba română 

oct-ian 2021  Neagu Milica  Fizică 

febr-apr 2021  Ganciu Roxana Elena  Chimie 

mai-iulie 2021  Ivan Petra  Ed tehnologică 

Programul de formare pentru constituirea 

Corpului de profesori evaluatori pentru 

examenele și concursurile naționale (CPEECN) 

Centrul Național de Politici și 

Evaluare în Educație 

feb – mar 2021 15 CPT Hera Elena Violeta  

Ivan Petra  

Istorie – Ed. 14ocial 

Ed tehnologică  

Curs DOR 

 ARDOR 

mai-iunie 2021 10 CPT Iordache Mirela  Limba română 

The 2020 Annual Conference For English Language 

Teachers 

Fisher International 

3-4.09.2020 

8 ore Oprișa Maria Simona Limba engleză  

Experiențe online la limbi moderne CCD București 

29.10.2020 

1h Oprișa Maria Simona  

 

Limba engleză  

Webinar: How To Use Coursebook Material To 

Assess Young Learners’ Writing Skills 

National Geographic Learning 

05.11.2020 

1h Oprișa Maria Simona  Limba engleză  

Conference: National Geographic Learning Adult 

Conference 

National Geographic Learning 

& Fisher International 19.11.2020 

2h15 Oprișa Maria Simona  Limba engleză  

Webinar: Adaptation, Resilience And Community National Geographic Learning 24.11.2020 1h Oprișa Maria Simona  Limba engleză  

Webinar: Lessons Learned From Online Teaching-

An Institutional Perspective 

National Geographic Learning 

09.12.2020 

1h Oprișa Maria Simona  Limba engleză  

Atelier educație financiară „Școala de bani pe 

roți” 

Asociația Școala de Valori 

18.12.2020 

2h Oprișa Maria Simona  Limba engleză  

Webinar Two Sides Of The Same Coin: Critical And 

Creative Thinking In The Elt Classroom 

British Council 

28.01.2021 

1h Oprișa Maria Simona  Limba engleză  

Differentiation In The Primary Classroom.  

Developing Thinking Routines In The Young 

Learner Classroom 

National Geographic Learning 

& Fisher International 

18.03.2021 

2h15 Oprișa Maria Simona  Limba engleză  

 

 

 

 

   

Cursul de formare continuă Furnizorul  Perioada  Nr  

CPT /h 

Cadrul didactic  Specialitatea  



Teacher Development Seminar: Reaching 

Cambridge English Qualifications- For Every 

Learner And Teacher, Every Step Of The Way. 

Focus On Developing Writing And Speaking Skills 

At C1 Beyond 

Cambridge University Press 

and Cambridge Assessment 

English 

19.03.2021 

 

 

 

 

2h15 

 

Oprișa Maria Simona  

 

Limba engleză  

Webinar: How Do We Evaluate Young Learners’ 

Writing? 

The National Geographic 

Learning 13.04.2021 

1h Oprișa Maria Simona  Limba engleză  

Webinar: Spacing Out! In Praise Of Distributed 

Grammar Practice 

The National Geographic 

Learning 

15.04.2021 

 

1h Oprișa Maria Simona  Limba engleză  

   1h Vintilă Maria Cristina  Limba engleză  

EP Summit 2021-ELT Training Rooms Express Publishing 16-18.04.2021 32h Oprișa Maria Simona  Limba engleză  

Webinar: "Teaching Grammar And Vocabulary In 

The Socially-Distanced Classroom" 

Cambridge University Press 22.04.2021 

 

1h Oprișa Maria Simona  Limba engleză  

   1h Vintilă Maria Cristina  Limba engleză  

   1h Tache Marinela  Limba engleză  

Atelier- Experiente online la limbi moderne CCD Bucuresti 29.10.2020 1h Tache Marinela  Limba engleză  

Using Readers to Engage Young Learners of 

English Across Different Learning Setting 

Collins/Fisher Educational 05.05.2021 

 

1h 

 

Tache Marinela  Limba engleză  

Bringing Vocabulary Teaching Alive at Primary 

Level 

Collins 25.05.2021 

 

1h 

 

Tache Marinela  Limba engleză  

Profesor real într-o școală virtuală Salvați Copiii România feb 2021 40h Hera Elena Violeta  Istorie-Ed. socială 

Experiențe online la disciplinele socio-umane CCD București și ISMB 13.11.2020 1h Hera Elena Violeta  Istorie-Ed. socială 

Webinar „Proiect: Cetățeanul – oportunitate de 

colaborare între profesorii care predau TIC și cei 

care predau Educație socială la clasa a VII-a” 

Institutul Intercultural 

Timișoara 

 

10.02.2021 

 

 

2h 

 

 

Hera Elena Violeta  Istorie-Ed. socială 

Workshop ”Utilizarea și integrarea pedagogică a 

resurselor educaționale deschise în activitatea 

didactică” 

Universitatea de Vest 

Timișoara 

 

22.01.2021 

  

 

2h 

  

  

Hera Elena Violeta  Istorie-Ed. socială 

Evaluarea formativă online Intuitex și didactic.ro oct.2020-ian.2021 8h Hera Elena Violeta  Istorie-Ed. socială 

"Educație fără bullying în Sectorul 3, București"-

Videoconferinta 

ISMB 

 

24.10.2020 

 

4h 

 

Ivan Petra  Ed. tehnologică  

 
 

 

Cursul de formare continuă Furnizorul Perioada Nr Cadrul didactic Specialitatea 



CPT/h 

Utilizarea resurselor digitale pentru crearea propriului scenariu 

educațional CCD 5 oct. 2020 4h 

Pîrvu Anca Ionela  PIP 

Cerc pedagogic - FOLOSIREA INSTRUMENTELOR DIGITALE ÎN ACTIVITĂȚILE 

DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE platforme și aplicații utilizate 
IS 3 15 dec. 2020 3h 

Pîrvu Anca Ionela  PIP 

Webinar - Platforme interactive de învățare: Nearpod Asociația 

Techsoup 28 ian. 2021 2h 

Pîrvu Anca Ionela  PIP 

CRED CCD iulie 2020 30 CPT Dureci Marilena  PIP 

Intensiv de educație digitală pentru învățământ primar 
Asociația 

Techsoup 3 mar - 15 mai 2021 
62h 

Dureci Marilena  PIP 

Webinar-Confesiuni digitale-instrumente digitale in procesul instructiv-

educativ CCD 16.12.2020 
2h 

Dureci Marilena  PIP 

Conferinta municipala ,, Pedagogia si tehnologia în evaluarea online ” IS3 18 mai 2021 3h Dureci Marilena  PIP 

Conferinta ,,Drag de carte ” CCD 03 iunie 2021 2h Dureci Marilena  PIP 

Instrumente utile  în proiectarea inspecției școlare CCD 09-27 nov 2020 24h Chirian Irina Mădălina PIP 

Webinar - Utilizarea  LearnigApps pentru o predare incluzivă CCD 9 oct 2020 2h Chirian Irina Mădălina PIP 

Webinar - Cafeaneaua educațională Dezvoltare personală pentru profesori CCD 13 oct 2020 1h 30 Chirian Irina Mădălina PIP 

Programul de formare pentru constituirea Corpului de Profesori 

Evaluatoripentru examenele și concursurile naționale 
CNPEE 

26 feb-29 mar 2021 
15 CPT 

Chirian Irina Mădălina PIP 

Cerc pedagogic - Confesiuni digitale despre Școala Online IS 3 16 dec 2020 3h Chirian Irina Mădălina PIP 

Intensiv de educație digitală pentru învățământ primar 
Asociația 

Techsoup 3 mar - 15 mai 2021 
62h 

Chirian Irina Mădălina PIP 

Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar 

Asociația 

Egomundi 
mar-apr 2021 30 CPT 

Chirian Irina Mădălina PIP 

Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ 

Asociația 

Egomundi 
apr-mai 2021 30 CPT 

Chirian Irina Mădălina PIP 

Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare cu suport digital 

 

ITeach Univ. 

București FPSE 
mai 2021 40h 

Chirian Irina Mădălina PIP 

Conferinta municipala ,, Pedagogia si tehnologia în evaluarea online ” CCD 18 mai 2021 3h Chirian Irina Mădălina PIP 

CONFERINȚA REVOLUȚIA MENTALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE - Principii și metode 

de evaluare SuperTeach 
24 aprilie 2021 5h 

Chirian Irina Mădălina PIP 

,,Rolul comunicării didactice în gestionarea clasei de elevi PROEDUS oct-nov. 2020 

15 CPT/ 

60 h Rosu Elena Alina 

PIP 

"Managementul Comunicării Scoala Familie" CCD feb. 2020 15 Constantin Sînziana  PIP 

Webminar Platforme de invatare la distanta-Classroom si Zoom Artico martie 2020 60 min Anghel Elena-Anca înv 



 

 

II.4.3  Activitate de profesor-metodist/membru consiliu consultativ al disciplinei/formator 
 

Cadru didactic  Disciplina  Activitate  

Pîrvu  

Anca Ionela  

Înv. primar  ▪ inspectii curente si speciale pentru definitivat si grade didactice :  

✓ INSPECȚII TEMATICE DE SPECIALITATE: 

- 20.10.2020 – Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, prof. înv. primar Sasu Ana; 

- 21.10.2020 – Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, prof. înv. primar Creț Ileana; 

- 18.01.2021 – Școala Gimnazială „Nicolae Labiș”, prof. înv. primar Stroe Petruța.  

✓ INSPECȚII DEFINITIVAT: 

- 08.12.2020 – Școala Gimnazială „Leonardo da Vinci”, prof. înv. primar Marin Violeta – IS 1; 

- 09.12.2020 – Școala Gimnazială „Step by Step”, prof. înv. primar Radu Mirela Carmen – IS 1; 

- 27.01.2021 – Școala Gimnazială Nr. 149, prof. înv. primar Boldojar Liliana, IS 1; 

- 03.03.2021 - Școala Gimnazială Nr. 149, prof. înv. primar Boldojar Liliana, IS 2; 

- 09.03.2021 - Școala Gimnazială „Leonardo da Vinci”, prof. înv. primar Marin Violeta – IS 2. 

✓ INSPECȚII GRADUL II: 

- 03.11.2020 - Școala Gimnazială „Step by Step”, prof. înv. primar Țolea Roxana Daniela – IC 2; 

- 13.01.2021 – Școala Gimnazială „Federico Garcia Lorca”, prof. înv. primar Albu Argentina Angelina – IC 2; 

- 26.01.2021 – Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, prof. înv. primar Ioniță Carmen Maria – IC 2; 

- 16.03.2021 - Școala Gimnazială „Leonardo da Vinci”, prof. înv. primar Dinu Mihai – IC 1. 

✓ INSPECȚII GRADUL I: 

- 10.11.2020 – Școala Gimnazială „Leonardo da Vinci”, prof. înv. primar Chirică Lucreția-Diana – IC 1; 

- 17.11.2020 – Școala Gimnazială Nr. 55, prof. înv. primar Ghinescu (Gachi) Camelia-Florentina – IC 1; 

- 20.01.2021 – Școala Gimnazială Nr. 149, înv. Sofronea Lelia – IC 1; 

- 23.03.2021 – Școala Gimnazială „Nicolae Labiș”, prof. înv. primar Stroe Petruța-Mihaela – IC 2; 

- 11.05.2021 – Școala Gimnazială Nr. 84, prof. înv. primar Coporan (Gavrilenco) Mihaela Cristina – IC 1. 

Chiriac 

 Irina Mădălina 

Înv. primar ▪ inspectii curente si speciale pentru definitivat si grade didactice :  

- 20.10.2020  - Școala Gimnazială L. Rebreanu, prof. Mitran Valentina Iuliana – IS DEF 

- 21.10.2020 – Școala Gimnazială L. Rebreanu, prof. Năstase Liliana - IS 

- 03.11.2020 – Școala Gimnazială Nr. 88, prof. Poenaru Nicoleta - IC2 gr 1 

- 13.11.2020 – Școala Gimnazială Nr. 195, Roșu G.F. Alexandra Maria, IC2 gr 2 

- 26.11.2020. - Școala Gimnazială Leonardo da Vinci, Pruteanu V. Nicoleta, IC2 gr 2 

- 27.11.2020 – Școala Gimnazială  Nicolae Labiș, Condurachi M. Silvia, IS1 DEF 

- 11.12.2020 – Școala Gimnazială Nr. 116, Aprozeanu L.F. Andreea Roxana, IS1 DEF 

- 18.01.2021 – Școala Gimnazială  Nicolae Labiș, Calotă Daniela, IS DEF 



- 19.01.2021 – Școala Gimnazială  Nicolae Labiș, Condurachi M. Silvia, Specialitate 

- 20.01.2021.-  Școala Primară SPECTRUM,  Chiran (Cazan) F. Mădălina Violeta, IC 1 gr 1  

- 15.02.2021 – Școala Gimnazială Nr. 55, Marin (Stan) I. Ana Carola, IC1 gr 2 

- 01.03.2021 – Complexul Educațional Laude – Reut, Plopeanu T. Anamaria Mirabela, IC1 gr1 

- 11.03.2021 - Școala Primară SPECTRUM, Stoica (Militaru) C. Ionela Cristiana, IC2 gr 1 

- 17.04.2021 –  Școala Gimnazială  Nicolae Labiș,  Condurachi M. Silvia, IS2 DEF 

- 26.05.2021 -  Complexul Educațional Laude – Reut, Dobrin (Butoi) I. Simona Dana, IC2 gr 1 

Hera  

Elena Violeta  

Istore –  

Ed. socială 

• inspectii curente si speciale pentru definitivat si grade didactice:  

- 28.10.2020 - Școala Gimnazială Nr. 80, Rostaș Covalev Tatiana – IC1 gr 1 

- 26.11.2020 - Școala Gimnazială Liviu Rebreanu, Cujba (Costache) Ramona Andreea, IS1 DEF 

- 10.03.2021, Școala Gimnazială Nr. 206, Urece (Melu) Lămîița, IC! Gr 2 

- 25.03.2021, Școala Gimnazială Liviu Rebreanu, Cujba (Costache) Ramona Andreea, IS2 DEF 

- 17.022021/24.02.2021 – Școala Gimnazială Nr. 24, Inspectie tematică de specialitate, Vanea Jana Cristina  

Oprișa  

Maria Simona  

Limba  

engleză  

• inspectii curente si speciale pentru definitivat si grade didactice :  

-  03.12.2020 - IS1-DEF, 

-  21.01.2021 - IS1-DEF, 

-  25.02.2021 - IC1-GII 

-  11.03.2021 -  IS-GII 

         -  15.03.2021 - IS-GII 

          - 20.05.2021 -  IS2-DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. APLICAREA CURRICULUMULUI NAȚIONAL  



 
Procesul de învăţământ s-a derulat în anul școlar 2020-2021 în conformitate cu Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu Regulamentul-cadru de organizare 

şi funcţionare a învăţământului preuniversitar aprobat prin OMEC nr. 5447/2020, alte ordine ale MEC, precizări ale ISMB şi IS3, metodologii. 

 

III.1 CURRICULUM NAȚIONAL, an școlar 2020-2021 

 

Nivel de 

învățământ 

PLANURI CADRU PROGRAME SCOLARE 

 

PRIMAR 
OMEN 3371/2013 privind aprobarea planurilor-cadru de 

învăţământ pentru învăţământul primar şi a Metodologiei 

privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru 

învăţământul primar;  

 

 

OMEN 3418/2013 privind aprobarea programelor şcolare pentru 

învăţământul primar, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a 

OMEN 5003/2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru 

învăţământul primar, clasa a III-a  și clasa a IV-a 

 

 

GIMNAZIAL 

 

OMENCȘ 3590/2016 - Plan-cadru pentru  învățământul 

gimnazial – aplicat  în 2017-2018 la clasele a V-a 

OMEN nr. 4828/2018 pentru modificarea si completarea 

OMENCS nr. 3590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de 

învățământ pentru învățământul gimnazial.  

 

 

 

OMEN 3393/28.02.2017 Anexa 2 : 

- programe școlare pentru clasa a V-a începând cu anul școlar 2017-2018 

- programe școlare pentru clasa a VI-a începând cu anul școlar 2018-2019 

- programe școlare pentru clasa a VII-a începând cu anul școlar 2019-2020 

- programe școlare pentru clasa a VIII-a începând cu anul școlar 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  2  CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII, an şcolar 2020-2021 



• Stabilirea ofertei educaționale a școlii s-a realizat cu respectarea legislației in vigoare privind constituirea ofertei și alegerea curriculumului 
la decizia școlii la nivelul unității de învățământ, elaborarea și avizarea programelor corespunzătoare. 

 

Nr. 

crt  

Clasa  Disciplina  Propunător / Sustinător  Denumirea optionalului  

1 CPA, CPB, CPC  Limba engleză  Oprișa Maria / Vintilă Maria / Tache Marinela  Have Fun with English 

2 1A, 1B, 1C Limba engleză  Vintilă Maria / Vintilă Maria / Oprișa Maria  English is Fun  

3 2A, 2B, 2C Limba engleză  Oprișa Maria / Vintilă Maria / Vintilă Maria English is Fun  

4 3A, 3B, 3C Limba engleză  Vintilă Maria / Oprișa Maria / Vintilă Maria A Bit of Grammar 

5 4A, 4B, 4C Limba engleză  Opișa Maria / Tache Marinela / Tache Marinela  A Bit of Grammar 

6 5A, 5B, 5C Biologie  Cartacai Mihaila  Educație pentru sănătate  

7 6A, 6B Chimie Ganciu Roxana Elena  Matematică și științe în societatea cunoașterii 

8 7A, 7B, 7C  Limba si literatura română  Hașieganu Silvia /Tone Mădălina/ Iordache Mirela Lectura si abilitățile de viață 

9 8A, 8B Limba și literatura română  Tone Mădălina / Hașieganu Silvia  Lectura si abilitățile de viață  

 

 REZULTATE ȘCOLARE  

 

 

INVĂȚĂMÂNT  

PRIMAR  

Disciplina FB B S I Total  

Limba romănă 169 75 21 0 265 

Matematică 158 74 33 0 265 

 

 

INVĂȚĂMÂNT  

GIMNAZIAL 

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

255 252 0 ?? 9    +  27 + 61+  125 + 

 
 
 
 

 



REZULTATE OBTINUTE LA EVALUAREA NATIONALĂ 2020 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

III.3   ACTIVITATEA CATEDRELOR/COMISIILOR METODICE/ARIILOR CURRICULARE 

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

LR 0 0 0 0 4 11 12 13 10 0

M 1 0 0 6 14 9 9 8 3 0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Rezultate EN 2021

LR M

Disciplina Înscrişi Prezenţi Elimi 
naţi 

Ab 
senţi 

Nr. 
elevi  
CES 

  Situaţia pe tranşe de note                                                   
1 – 
1.99 

2 – 
2.99 

3-
3.99 

4- 
4,99 

5- 
5,99 

6- 
6,99 

7- 
7,99 

8- 
8,99 

9- 
9,99 

10 Promova-
bilitate 

Limba şi literatura 
română 

53 50 0 3 0 0 0 0 0 4 11 12 13 10 0 100% 

Matematică 53 50 0 3 0 1 0 0 6 14 9 9 8 3 0 87% 

Media EN VIII 
2018 

53 50 0 3 0 0 0 1 0 11 12 9 13 4 0 98% 



III. 3.1 COMPONENTA CATEDRELOR  

 

CATEDRA COMPONENȚA 
STATUT 
 (titular,  

suplinitor) 
SPECIALITATEA 

Grad didactic  
 obtinut in 

anul ... 

Vechime în  
 învățământ 

Incadrare 

nr 
ore 

detalii clase (clasa - nr ore TC + nr ore  
CDȘ acolo unde este cazul) 

LIMBA si 
COMUNICARE 

Hașieganu Silvia Monica titular Limba română gr 1 - 2010 24 ani 19 
5A-4h, 6A-4h,7A+1h CDS, 8A-4h +1h CDS, 
7B-4h  + 1h CO-7A 

Tone Mădălina Titiana titular Limba română gr 1 - 2021 20 ani 19 
5B - 4h, 6B -4h + 1CDS, 6C- 4h+1CDS, 8B- 
4h+1CDS + 1h CO 5B 

Iordache Mirela titular Limba română gr 1 - 2019 22 ani 13 5C-4h, 7A-4h, 8C-4h + 1h CDS 

Chiriță Alexandra suplinitor  Limba latină Debutant  2 ani     3 7ABC  x1h 

LIMBI  
 MODERNE 

Oprișa Maria Simona titular 
Lb.şi lit. engleză- lb 
și lit. germană gr 1 - 2014 19 ani 18 

CPA (1+1), 1C (1+1), 2A (1+1), 3B (2+1), 4A (2 
+1), 5A (2), 7A (2), 7B (2) + 1h CO 5A 

Vintilă Maria Cristina 
Daniela titular geografie-engleză gr.2 - 2020 12 ani 20 

CPB (1+1), 1A (1+1), 1B (1 +1), 2B (1+1), 2C 
(1+1), 3A (2 +1), 3C (2+1), 5B (2), 7C (2) 

Tache Marinela  titular 

Teologie romano-
catolică didactică-
lb şi lit engleză gr.2  - 2020  12 ani  18 

CPC (1 +1), 4B (2 +1), 4C (2 +1), 5C, 6A, 6B, 8A, 
8B x 2h/spt + 1h CO 5C  

Florescu Ana-Maria titular franceză-engleză gr.1 -  21 ani 2  5B - 2h 

Bostan Giorgiana Diana titular română-franceză gr 2 - 2018 9 ani 18  5AC, 6AB, 7ABC, 8AB/ 2h spt + 1h CO 8A 

MATEMATICA 

Pop Adriana titular Matematică gr 1 - 1998 36 16  5A, 5B, 5C, 8A x 4h /spt 

Căciulan Diana titular Matematică gr 1 - 1998 34 8  6A, 7A x 4h-spt 

Andrieș Daniela titular Matematică gr 1 - 2014 22 8+8  6AB, 7BC x 4h/spt 

ȘTIINȚE 
Cartacai Mihaila titular Biologie gr 1 - 2016 21 18 

 5ABC x 1h/spt +1h CDS;  6AB, 7ABC x 
2h/spt ; 8AB 1h/s + 1h CO 6B 

Neagu Milica titular Fizică gr 1 - 2009 21 14  6AB, 7ABC,  8AB  x 2h /spt + 1h CO 8B 

Ganciu Roxana Elena titular Chimie DEF - 2016 6  12 7ABC, 8AB  X 2h sapt  +  6AB x 1h/spt CDS 

OM și  
 SOCIETATE 

Hera Elena Violeta titular Istorie_Ed. socială gr. I - 2011 24 18 
ist : 5ABC - 2h, 6AB, 7A,BC - 1h, 8A, 8B, 8C - 
2h TC istorie, 7A, 7B - 1h TC Ed. socială 

Ciuvică Mariana suplinitor Ed. socială DEBUTANT 4 3 5A, 5B, 5C - 1h TC 

Ene Neculae suplinitor Ed. socială Debutant    2 8A, 8B - 1h TC 

Popescu Ionela titular Ed socială gr. 2 17 2 6A, 6B -1h TC 

Sîrbu Andrei Eugen suplinitor Geografie  DEF - 2018 5 9 6A, 6B, 7A -1h TC, 8A, 8B, 8C - 2h TC 

Bratu Victor suplinitor Geografie  
DEFINITIVAT - 
2014 10 5 5A, 5B, 5C, 7B, 7C - 1h TC 



Rusu Rozalia Dorina titular Religie gr. I - 2012 26 18 
2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 6AB, 
5AC, 7ABC, 8AB - 1h TC + 1h CO 7B 

Berbec Valentin suplinitor Religie  Debutant   0 7 CPA, CPB, CPC, 1A, 1B, 1C, 5B - 1h TC 

EDUCATIE  
FIZICĂ  

și  
 SPORT 

Vâlceanu Daniel titular Ed. fizică si sport  gr 2  - 2021 21 18 
CPC, 1A, 1C, 3A, 5A, 6A, 8A, 8B, 8C - 2h/spt 
+ 1h CO 7C. 

Răducan Andra Ioana titular Ed. fizică si sport  DEF       CIC 

Gheorghe Oana Florentina debutant Ed. fizică si sport  debutant 1 18 CPB, 2A, 2B, 3B, 4B, 5B, 6C, 7A, 7B  

Costică Andrei Florin titular Ed. fizică si sport  DEF - 2021 1 18 
CPA, 1B, 2C, 3C, 4A, 4C, 5C, 6B - 2h/Spt. + 
2h fotbal 

ARTE și  
 TEHNOLOGII 

Ungureanu Mircea titular Educatie plastică  Gr 1 - 2019    10  5ABC, 6AB, 7ABC, 8AB x 1h 

Cioabă Silvia Oana suplinitor  Educație muzicală  DEF - 2019  8  10  5ABC, 6AB, 7ABC, 8AB x 1h 

Ivan Petra titular Ed. tehnologica gr 1 - 2003 33 10  5ABC, 6AB, 7ABC, 8AB x 1h +1h CO 6A 

Bogzeanu Adrian suplinitor Informatica si TIC debutant 5 10  5ABC, 6AB, 7ABC, 8AB x 1h 

Mihăilescu Raluca Ioana  suplinitor   Informatica si TIC  debutant  --    Renuntare  

 

CATEDRA COMPONENȚA STATUT 

 (titular, suplinitor 

SPECIALITATEA Grad didactic  

 obtinut in anul 

Vechime în 

învățământ 

 Incadrare 

 

 

 

 

 

 

 

INVĂȚĂMÂNT 

PRIMAR 

Pîrvu Anca Ionela titular Profesor învățământ primar  gr 1 - 2016 23 ani  CPA  

Dureci Marilena titular Profesor învățământ primar  DEF - 1996   8 ani  CPB 

Chiriac Irina Mădălina titular Profesor învățământ primar  gr 1 - 2019 18 ani  CPC 

Crăciun Lucia titular Profesor învățământ primar  gr 2 - 2017 15 ani   1A 

Blenche Rodica Silvia titular Profesor învățământ primar  gr 1 - 2019 16 ani  1B 

Timofte Roxana Maria suplinitor Profesor învățământ primar  Debutant    7 ani  1C 

Dumitrescu Viorica titular Învățător gr 1 - 2019 20 ani  2A 

Ghizdăvescu Mihaela Cristina titular Profesor învățământ primar DEF - 2007 15 ani  2B 

Pană Nicoleta titular Învățător DEF - 1992 30 ani  2C 

Roșu Elena Alina titular Profesor învățământ primar  gr 1 - 2010 26 ani  3A 

Constantin Sînziana Lorena suplinitor  Profesor învățământ primar  Debutant    8 ani  3B 

Anghel Elena Anca titular Învățător gr 2 - 2014  25 ani  3C 

Postolache Mariana  S, pensionar Învățător  gr 1 - 1990 45 ani   4A 

Anghel Angelica titular Profesor învățământ primar  gr 1 - 2019 27 ani   4B 

Pîrvu Daniela Carmen titular Profesor învățământ primar  gr 1 - 2016 22 ani  4C 

 

 

 



III. 3.2 FORMARE PROFESIONALĂ :  

a. Cursuri de formare continuă/alte activități de perfecționare (perfectionare metodico-științifică la nivel de sector/municipiu, 

simpozioane, sesiuni de referate și comunicări etc) 

Raportul Comisiei de formare profesională si dezvoltare in carieră  II.4.2 

 

b. REZULTATE la olimpiade si concursuri, examene naționale : 

Conform Ordinului nr 5924 din 03.11.2020 în anul școlar 2020-2021 au fost suspendate prevederile OMECTS nr.3035/2012 privind  

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților  

cuprinse în Calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare.   

 

c. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE :  

 

                                 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR  

Activitatea derulată  Data/perioada  Participanti 

/ clasa 

Coordonator/partener  Cadru didactic participant  

„În lumea fascinantă a poveștilor” oct. 2020-iunie 2021 CPA - 24 Coordonator  Pîrvu Ana Ionela  

Ziua Națională a României Decembrie 2020 CPA - 24 Coordonator  Pîrvu Ana Ionela  

„În așteptarea lui Moș Crăciun” decembrie 2020 CPA - 24 Coordonator  Pîrvu Ana Ionela  

Mihai Eminescu-MARELE POET NAȚIONAL ianuarie 2021 CPA - 24 Coordonator  Pîrvu Ana Ionela  

„De ziua ta, mămico!” martie 2021 CPA – 24 Coordonator  Pîrvu Ana Ionela  

PRAIS Foundation - Și eu trăiesc sănătos - SETS  martie-mai 2021 CPA - 24 Coordonator  Pîrvu Ana Ionela  

„Tradiții și obiceiuri de Paște”  aprilie-mai 2021 CPA - 24 Coordonator  Pîrvu Ana Ionela  

„E ziua ta, copile!” Iunie 2021 CPA - 24 Coordonator  Pîrvu Ana Ionela  

Sa-ti vorbesc despre mine - consiliere si 

dezvoltare personala 

mar-iunie 2021 

 

CPB -23 Coordonator  Dureci Marilena Georgeta 

Cărți care prind viață proiect interdisciplinar ISMB 
mar-iunie 2021 

 

CPB -23 

CPC - 21 

Coordonator  Dureci Marilena Georgeta 

Chiriac Irina Mădălina  

Peneluri și penițe în era digitală cu rădăcini din 

tradiția românească ISMB 

mar-iunie 2021 

 

CPC - 21 partener Chiriac Irina Mădălina 

 

Sa-ti vorbesc despre mine- consiliere si 

dezvoltare personala 

20 mai 2021 

 

CPC - 21 Partener Chiriac Irina Mădălina 

 

Săptămâna sănătății emoționale mar 2021 CPC - 21 Partener  Chiriac Irina Mădălina 

Code Week octombrie 2020 CPC - 21 partener Chiriac Irina Mădălina 

1 Decembrie - România în straie de sărbătoare decembrie 2020 CPC - 21 coordonator Chiriac Irina Mădălina 



Atelier didactic - revistă CCD noiembrie 2020 CPC - 21 colaborator Chiriac Irina Mădălina 

Confesiuni digitale - cerc pedagogic decembrie 2020 CPC - 21 coordonator Chiriac Irina Mădălina 

Aplicația LearningApps - tutorial video ISMB noiembrie 2020 CPC - 21 partener Chiriac Irina Mădălina 

"Dincolo de vis " Art from Heart Februarie 2021 3B - 24 C.de Artă "C Porumbescu" Constantin Sînziana Lorena 

Pet school iunie 2020 3C - 8 PRAIS Anghel Elena Anca  

Concurs national-Romania tara mea /simpozion decembrie 2020 3C - 3 coordonator Anghel Elena Anca  

Simpozion national - creativitate martie 2021 3C - 6 participant  Anghel Elena Anca  

Concurs Discovery-descopera lumea! martie 2021 3C - 18 coordonator Anghel Elena Anca  

Proiect educational IUBIRE DE TARA aprilie-mai 3C - 18 Coordonator  Anghel Elena Anca 

 

 

CATEDRA 

ACTIVITĂȚI  EXTRACURRICULARE 

Denumirea activității Locatia 
Data/ 

perioada 

Clasa/ 

nr elevi  

participanti 

Prof. coordonator/  

profesori participanti  

LIMBA si  

 

COMUNICARE 

1 Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei Online-Scoala 92 decembrie 7A, 7B,6A Hasieganu Silvia,  

Tone Madalina, 

Iordache Mirela 

Eminescu-poet national Online-Scoala 92 Ianuarie 7A,7B,6A 

Poezii inchinate mamei Online-Scoala 92 Martie 7A, 7B,6A 

LIMBI  

 MODERNE 

Halloween Quiz (Google Forms)  online/Școala 92 oct 2020 

5A-24, 7A- 24, 7B- 20 

elevi  Oprișa Maria Simona  

The Story of Thanksgiving (youtube video/ 

QUIZ  Google Forms online/Școala 92  nov 2020 

7A-24, 7B-20, 4A- 28,  

3B- 24 elevi Oprișa Maria Simona  

1 Decembrie- Ziua Națională a României 

(PPT/ Jamboard) online/Școala 92  dec 2020 5A- 24 elevi Oprișa Maria Simona  

Christmas customs and traditions online/Școala 92  dec 2020 

CPA- 24, 1C- 18, 2A- 25, 

5A- 24 elevi Oprișa Maria Simona  

Mother’s Day Școala 92 mar 2021 1C-18, 2A-25 elevi Oprișa Maria Simona  

Drepturile copilului, Campania Globală pentru 

Educație în colaborare cu Salvați copiii Școala 92  iun 2021 5A- 24 elevi Oprișa Maria Simona  

Codul penal pentru copii online/Școala 92 nov 2020 5A- 24 elevi Oprișa Maria Simona  

British/American Holidays online/Școala 92  

an școlar 

 2020-2021 

5C- 22 , 6A- 29 elevi    

6B- 33 elevi Tache Marinela  

Ziua Europeană a Limbilor Școala 92 Sept 2020 5C- 22 elevi Tache Marinela  

Halloween traditions online/Școala 92 oct 2020 5C- 22 elevi Tache Marinela  



1 Decembrie-România în straie de sărbătoare online/Școala 92 dec 2020 5C - 22 elevi Tache Marinela  

Ziua Mamei Școala 92 mar 2021 5C- 22, CPC- 21 elevi Tache Marinela  

Ziua Copilului-1 Iunie Școala 92 iun 2021 5C- 22 elevi Tache Marinela  

OM și  

 SOCIETATE 

Campania Globală pentru Educație Șc. Gimn. Nr. 92 iunie 2021 7 AC -49 elevi Hera Elena Violeta 

 Teoriile conspirației, o capcană pe care o 

putem evita 

Șc. Gimn. Nr. 92 

 iunie 2021  7A – 25 elevi  

Hera Elena Violeta 

 Cum ne protejăm de 

dezinformare/fakenews/manipulare? 

Șc. Gimn. Nr. 92 

 Mai 2021   7A – 25 elevi  

Hera Elena Violeta 

 Proiect educațional „Ora de educație rutieră” Șc. Gimn. Nr. 92  Martie 2021  7B – 20 elevi Rusu Rozalia 

 Campania Globală pentru Educație Șc. Gimn. Nr. 92  Iunie 2021  7B – 20 elevi Rusu Rozalia 

ARTE și  

 TEHNOLOGII 

"Educație fără bullying în Sectorul 3, 

București"-Videoconferinta ISMB 24.10.2020 6A – 26 elevi Ivan Petra  

“Siguranta pe internet” -activitate IGPR 17.09.2020 8A, 8B – 56 elevi Ivan Petra  

"Descoperiri despre poluarea aerului”/  

workshop online/scoala 92 
22-

24.02.2021 8A, 8B – 58 elevi Ivan Petra  

 Ateliere - Educatie Rutieră  online/scoala 92 26.02.2021 6A – 28 elevi Ivan Petra  

Ateliere în cadrul Programului national de 

prevenirea delincventei juvenile si a 

victimizării minorilor online/scoala 92 21.05.2021 6A – 28 elevi Ivan Petra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

d. PARTICIPARE LA PROIECTE/PARTENERIATE (europene/internaționale, naționale, locale) : 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR  

PARTICIPARE LA PROIECTE / PARTENERIATE 

 (europene/internaționale, naționale, locale)  - detalii relevante 

Cadru/cadre  didactic /-e participant/-e  

Cărți care prind viață, proiect interdisciplinar ISMB – martie-iunie 2021,  

elevi implicați : CPB – 23, CPC – 21 

Dureci Marilena Georgeta 

Chiriac Irina Mădălina 

 

Milioane de capace,milioane de zâmbete” – în parteneriat cu   Gradinita nr.1 

Slatina, nov 2020-iunie 2021, elevi implicați : CPB – 23, CPC – 21, 3B - 24 

Dureci Marilena Georgeta  

Chiriac Irina Mădălina 

Constantin Sînziana Lorena 

 

Proiect educational IUBIRE DE TARA, aprilie-mai, elevi implicați 3C - 18 Anghel Elena Anca   

„Zâmbește pentru viitor!”, Colgate România, proiect de igină sanitară, nov. - 

dec. 2020, elevi implicati : 300 elevi clasele de învățământ primar  

Pîrvu Anca Ionela, Dureci Marilena Georgeta, Chiriac Irina Mădălina, 

Crăciun Lucia, Blenche Rodica – Silvia, Timofte Roxana Maria, 

Dumitrescu Viorica, Ghizdăvescu Mihaela, Pană Nicoleta, Rosu Elena 

Alina, Constantin Sînziana Lorena – coordonator, Anghel Elena Anca 

 

Ora de educație rutieră, ateliere sustinute de reprezentanti ai Poliției Române 

– parteneriat pentru educatie derulat in perioada februarie – aprilie 2021, 

elevi implicati : invățământ primar CP – IV.  

 

Pîrvu Anca Ionela, Dureci Marilena Georgeta, Chiriac Irina Mădălina, 

Crăciun Lucia, Blenche Rodica – Silvia, Timofte Roxana Maria  

Dumitrescu Viorica, Ghizdăvescu Mihaela, Pană Nicoleta, Rosu Elena 

Alina, Constantin Sînziana Lorena, Anghel Elena Anca, Anghel Angelica, 

Pîrvu Carmen Daniela 

 

”Sfaturi mari pentru cei mici” - Programul național de prevenire a delicvenței 

juvenile și a victimizării minorilor, mai 2021, elevi implicati : CP- IV 

Pîrvu Anca Ionela, Dureci Marilena Georgeta, Chiriac Irina Mădălina, 

Crăciun Lucia, Blenche Rodica – Silvia, Timofte Roxana Maria  

Dumitrescu Viorica, Ghizdăvescu Mihaela, Pană Nicoleta, Rosu Elena 

Alina, Constantin Sînziana Lorena, Anghel Elena Anca, Anghel Angelica, 

Pîrvu Carmen Daniela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PARTICIPARE LA PROIECTE / PARTENERIATE 

 (europene/internaționale, naționale, locale) 
- detalii relevante 

Cadru didactic participant  
CATEDRA 

  

 

Proiect educațional „Cum să creștem oameni de succes" în colaborare cu Asociația pentru 
Educație și Sănătate MENS SANA, nov 2020; 

Oprișa Maria Simona 
Tache Marinela  
Cartacai Mihaila  
Ivan Petra   

Limbi moderne 
 
Științe  
Arte si tehnologii 

Programul național de prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor  
„Unde-i lege, nu-i tocmeală!”, 17 mai 2021; 

Oprișa Maria Simona 
Tache Marinela  
Bostan Giorgiana Diana  
Cartacai Mihaila 
Neagu Milica  

Limbi modern 
 
 
Științe  
 

Proiect educație financiară „Școala de bani pe roți”, în colaborare cu Asociația Școala de 
Valori, dec 2020; 

Oprișa Maria Simona  
Ivan Petra  

Limbi moderne  
Arte si tehnologii 

Proiect educațional „Ora de educație rutieră”, în colaborare cu Poliția Rutieră, feb 2021; Oprișa Maria Simona   Limbi moderne 

Proiect educație ecologică „Descoperiri despre poluare” în colaborare cu Philips Romania, mar 
2021; 

Oprișa Maria Simona  
 Limbi moderne   

Campania Globală Pentru Educație Ediția 2021, „Salvează Educația!” în colaborare cu 
Organizația Salvați copiii, iun 2021; 

Oprișa Maria Simona  
 Limbi moderne 

Acord de parteneriat educațional în cadrul proiectului de promovare a ofertei educaţionale a 
Colegiului Naţional „Matei Basarabˮ pentru anul şcolar 2021-2022; 

Oprișa Maria Simona  
Ivan Petra 

 Limbi moderne  
Arte si tehnologii 

Acord de parteneriat educaţional în cadrul proiectului de promovare a ofertei educaționale a 
Colegiului Național „Ion Creangă” pentru anul școlar 2021-2022 „ELEVII DE ASTĂZI, LICEENII 
DE MÂINE”, mai 2021. 

Oprișa Maria Simona  
Ivan Petra  Limbi moderne  

Arte si tehnologii  
Proiect educativ – social SNAC „Împarte - Educă – Donează!” desfășurat în parteneriat cu 
CRUCEA ROȘIE – FILIALA CĂLĂRAȘI, ASOCIAȚIA EM și ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 1 VLAD ȚEPEȘ  Oprișa Maria Simona    Limbi moderne 

„British/American Holidays”- în parteneriat cu Școala Gimnazială nr.149, Colegiul Pedagogic 
„Vasile Lupu” din Iași  Tache Marinela  Limbi moderne 

Fetes francophones- British/American Holidays- în parteneriat cu Școala Gimnazială nr.149, 
Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași Florescu Ana Maria   Limbi moderne 

 

 Proiect național CGE inițiat de Salvați Copiii România Hera Elena Violeta Om si societate   

 Program de EDUCAȚIE MEDIA derulat de Centrul pt. jurnalism Independent în parteneriat cu 
UNICEF România  Hera Elena Violeta 

Om si societate   

 Program european Ora de Net („Better Internet for Kids”), coordonat și implementat la nivel 
național de către Organizația Salvați Copiii România  Hera Elena Violeta 

Om si societate   

 

 

 



 

 

e. ALTE ACTIVITĂȚI RELEVANTE: 

 

  

Pîrvu 

Anca 

Ionela 

➢ Evaluator – Comisia municipiului București de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit, sesiunea 2021; 

➢ Coordinator Cerc pedagogic :  

- FOLOSIREA INSTRUMENTELOR DIGITALE ÎN ACTIVITĂȚILE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE platforme și aplicații utilizate - 15 

12 2020 ( sem. I); 

- METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE FINALĂ – o nouă abordare în contextul învățării mixte – 16.06.2021 (sem. II). 

➢ Consiliere cadre didactice debutante, în vederea obținerii definitivatului în învățământ: 

- Constantin Sînziana – Școala Gimnazială Nr. 92 ; Boldojar Liliana – Școala Gimnazială Nr. 149 ; Marin Violeta – Școala 

Gimnazială „Leonardo da Vinci” ; Radu Mirela – Școala Gimnazială „Step by Step” 

Chiriac 

Irina 

Mădălina  

➢ Membru evaluator în Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit, sesiunea 2021  

➢ Membru evaluator în Comisia de evaluare a dosarelor pentru etapa de pretransfer  

➢ Coordonator Cerc pedagogic : Confesiuni Digitale (sector – 16.12.2020), Aspecte metodice ale predării (sector – 15.06.2021) 

➢ Conferentiar in cadrul Conferinței municipale ”Pedagogia si tehnologia în evaluarea online” – 18.05.2021  

➢ Consilierea permanentă a cadrelor didactice din cadrul grupei metodice VII : Chiriță Ecaterina - Școala Gimnazială Nr. 86 ;  Radu 

Elena  - Școala Gimnazială Nr. 88 ;  Rădulescu Daniela -  Școala Gimnazială Nicolae Labiș ; Don Mihaela – Liceul Teoretic 

”Decebal” ;  Mandric Mihaela - Școala Ana Lugojana.  

➢ Publicatii / articole de specialitate : Școala Altfel online, articol în Atelier didactic CCD, noiembrie 2020 ; Manager sau leader, 

revista EDICT, aprilie 2021 ;  Predarea literelor la clasa pregătitoare, ghid metodic ISMB, 2021 ;  Predarea numerației la clasa 

pregătitoare, ghid metodic ISMB, 2021.  

 
 

Hera 

Elena 

Violeta  

Metodist Științe socio-umane; 

Membru Consiliu consultativ ISMB pentru SSU; 

Coordonator practică pedagogică SNSPA, Univ. Româno-Americană 

 

  
 
 
 
 

 
 
 



 

VI. PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR 

   

2020 - 2021_RAPORTUL COMISIEI pentru prevenirea și combaterea violenţei și a discriminării  

                                                                   în mediul şcolar și promovarea interculturalității  
Responsabil : prof. VÂLCEANU Daniel 
 
 

Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o premisă importantă pentru crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor 
instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor de siguranţă sub multiple aspecte. În vederea celor arătate mai sus s-a constituit la începutul anului şcolar Comisia 
pentru prevenirea și combaterea violenţei în mediul şcolar la Școala Gimnazială Nr. 92 București.  

Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici particulare specific tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o 
ramură a fenomenului de violenţă în general, violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice formă de manifestare a unor comportamente violente precum”:  

- exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire;  
- bruscare, împingere, lovire, rănire; 
 - comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de droguri, vandalism- provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt);  
- ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduit ireverenţioasă faţă de cadrul didactic);  
- comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi oricare comportament care contravine flagrant 

regulamentului şcolar în vigoare.  
La nivelul şcolii există o permanentă preocupare pentru prevenirea tuturor tipurilor de conflicte si gestionarea timpurie a oricărui incident care apare pe 
parcursul desfăşurării procesului instructiv-educativ şi nu numai, existând o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor 
(elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie-biserică-primărie).  
 
OBIECTIVE :  

 Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natura care pot apărea în cadrul şcolii;  
 Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru formal de 

dezbatere a acestei probleme la nivelul şcolii;  
 Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi extracurriculare;  
 Consilierea psihopedagogică a elevilor;  
 Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor;  
 Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a altor documente referitoare la reducerea 

fenomenului de violenţă în mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.  
 
ASPECTE VIZATE:  

- Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei şcolare în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul 
opiniei publice, în scopul sensibilizări acestora;  
- Realizarea comunicării interinstituţionale;  
- Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propriu şi al celorlalţi în condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. 
 
 
 



 
 MĂSURI ŞI ACŢIUNI :  
- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu pentru cadre didactice şi părinţi (pentru: identificarea formelor 
curente de violenţă din şcoală, identificarea contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor principali în situaţiile de violenţă, aflarea opiniilor 
elevilor, ale cadrelor didactice, ale părinţilor); 
 - Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare;  
- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării de către elevi şi profesori a unor semen distincte;  
- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor şi planurilor de acţiune;  
- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate;  
- Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în programarea orelor de dirigenţie;  
- Formarea unor echipe operative formate din diriginţi, membri ai Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei;  
- Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi Poliţia Locală Sector 3, DGPMB;  
- Consilierea individuală şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive;  
- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă;  
- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter sportiv (fotbal, tenis de masă, volei, baschet);  
- Monitorizarea elevilor cu tendinţe de comportament violent;  
- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu probleme de gestionare a comportamentui violent cât şi în general  
  (activităţi de consilere în orele de întâlnire cu părinţii, lectorate, convorbiri cu consilierul psiholog al şcolii);  
- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu desfăşura activităţi şi comportamente cu potenţial violent;  
- Activităţi  de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, observându-se remedierea comportamentului;  
- Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul Programului “Şcoala Altfel”.  
 
ACTIVITĂŢI DERULATE:  

 16 noiembrie – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A TOLERANȚEI – prezentarea unor povești tematice, realizarea de desene – ciclul primar - dezbateri pe baza unor 
materiale PPT privind comportamentul în diferitele grupuri din care fac parte copiii – ciclul gimnazial  

 Discuții privind adoptarea unui comportament nonviolent la școală cât și în afara ei în cadrul orelor de dirigenție, precum și efectele absenteismului  
 Acțiuni sportive în vederea promovării fairplay-ului  

 

 
S 
W 
O 
T 

PUNCTE TARI Existenţa unei proceduri şi a unui sistem de monitorizarea a intrării persoanelor străine în incinta unităţii; - Implicarea 
tuturor membrilor comisiei; 

PUNCTE SLABE - Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară;  
- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative; 
 - ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei. 

AMENINŢĂRI: - Situaţia economico-socială precară;  
- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor;  
- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie 

OPORTUNITĂŢI: - Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină: Poliţia, Asistenţa socială. 

  
 
 
 



 

SOLUŢII POSIBILE DE 
REMEDIERE :  
 

- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu;  
- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.;  
- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor;  
- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor;  
- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog. 

 
 
 


