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1.ARGUMENT 
 

 Politica educațională a Școlii Gimnaziale Nr. 81 respectă legile și principiile 

care guvernează învățământul preuniversitar românesc. 

 Prezentul Plan de Dezvoltare Instituțională elaborat pentru un ciclu de 5 ani, 

2016 - 2021, este realizat pe baza condițiilor sociale, economice și tehnologice, așa 

cum reies ele din analiza PESTE, precum și a rezultatelor analizei SWOT. 

PDI este documentul care reflectă persolitatea unității de învățământ. Noul 

PDI este construit după evaluarea Planului de dezvoltare instituțională implementat 

anterior,  cu viabilitate 2011-2016. Dacă până acum, Școala Gimnazială Nr. 81 și-a 

propus ca misiune creșterea an de an a calității procesului instructiv-educativ, astfel 

încât să devină un reper în cadrul comunității locale, prin noul PDI ne propunem 

menținerea și, în continuare,  dezvoltarea  unității de învățământ din punct de 

vedere cantitativ și calitativ. Prin el vom stabili strategia școlii în următorii 5 ani, 

vom fixa țintele strategice pe baza evaluării PDI-ului încheiat, pe baza Analizei 

SWOT din care extragem anumite puncte slabe și amenințări. De asemenea, vom 

stabili țintele strategice în funcție de viziune, de  misiunea asumată, de resursele 

umane, materiale și financiare existente și / sau estimate. Principiul continuității stă 

la baza culturii organizaționale a Școlii Gimnaziale Nr. 81, continuitate susținută 

atât de rezultatele copiilor, de performanțele acestora obținute sub îndrumarea 

cadrelor didactice, cât și de așteptările părinților și ale comunității locale. 

PDI 2016-2021 oferă direcția de dezvoltare a instituției de învățământ, 

precizând elementele tuturor domeniilor funcționale: management instituțional, 

curriculum, resurse umane, resurse materiale și financiare și relații comunitare. 
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2.CONTEXT  LEGISLATIV 
 
Proiectul de dezvoltare instituţională este conceput în conformitate cu: 

 
1. Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011; 

 
2. Regulamentul de organizare si functionare a unităților de învățământ 

preuniversitar, anexa la O.M.E.N.C.Ș  nr. 5079 /2016; 
 

3. Ordin 4619 / 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 
funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 
preuniversitar; 
 

4. Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

5. Legea 284/2010  privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările ulterioare; 
 

6. Ordonanța de urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

7. ORDIN MENCȘ nr. 4577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016 – 
2017; 
 

8. ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor și 
metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale 
ale personalului contractual; 
 

9. OMECTS nr. 4390 / 7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;   
 

10. ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469 / 12.06.2012 privind 
aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass și Youthpass 
și a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere și orientare a 
carierei pe tot parcursul vieții; 
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11. ORDIN nr. 4576 din 2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru 
cheltuielile de personal în învățământul preuniversitar de stat; 
 

12. ORDIN MECS nr. 5559 din 2015 privind modificarea şi completarea 
Metodologiei  - cadru privind mobilitatea personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015 – 2016;  

 
13. OMEN nr. 4959/2013 privind Metodologia de organizare si desfășurare a 

concursurilor de ocupare a posturilor didactice / catedrelor care se 
vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat; 
 

14. ORDIN nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului "A 
doua Şansă“;  

 
15. ORDIN nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei 

privind recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale dobândite 
formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcții 
de educatori /educatoare, institutori / institutoare, învătători / învățătoare, 
maistru instructor, antrenor, în vederea ocupării funcției didactice de 
profesor pentru învățământul preșcolar, profesor pentru învățământul 
primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în 
cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor; 
 

16. ORDIN nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei 
privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea 
efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice;  
                                                                                   

17. ORDIN MECS nr. 5557 din 27 octombrie 2015 pentru aprobarea 
Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit în 
învățământul preuniversitar; 
 

18. ORDIN nr. 5488 din 29/09/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru 
pentru organizarea și functionarea consorțiilor școlare; 
 

19. ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului 
de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar; 
 

20. ORDIN nr. 5549 din 6 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei 
privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor 
didactice pentru constituirea corpului naţional de experți în management 
educațional; 
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21. ORDIN nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a Consiliului național de etică din învățământul 
preuniversitar; 
 

22. ORDIN nr. 5552 din 7 octombrie 2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la 
Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753 / 
2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de 
învățământ; 
 

23. ORDIN nr. 5553 - Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a 
învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata 
de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii 
universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul 
preuniversitar; 
 

24. ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului 
didactic din învățământ; 
 

25. ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei 
privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar; 
 

26. ORDIN   nr. 5562 din  7 octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul 
de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale 
transferabile;  
 

27. ORDIN nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 
actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de 
învăţământ preuniversitar; 
 

28. ORDIN nr. 5567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcționare a unităților care oferă activitate extraşcolară;  
 

29. ORDIN nr. 5574/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu 
cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă; 
 

30. OMECTS nr. 5575/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 
şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe /clase în spitale, 
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Nr. 797, din 10 
noiembrie 2011; 
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31. ORDIN nr. 6141 din 19 noiembrie 2011 privind aprobarea structurii și a 
Regulamentului de organizare și funcționare a Unității pentru Finanțarea 
Învățământului Preuniversitar; 
 

32. ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei 
de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar; 
 

33. HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1274 din 29 decembrie 2011 
privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/ 
preşcolar / an şi finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, 
finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev / preşcolar 
pentru anul 2012 privind finanţarea unităților din bugetele locale, pe baza 
standardelor de cost pe elev/ preşcolar pentru anul 2012, aprobate prin 
hotărâre  de Guvern; 
 

34. Instrucțiunea MECTS nr. 6/2011 privind funcţionarea formaţiunilor de 
studiu în învăţământul preuniversitar;  
 

35. Legea nr. 29 / 2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 35 /2007 
privin creșterea siguranței în unitățile de învățământ; 
 

36. O.M.Ed.C. nr. 4464/7.09.2000 Regulamentul de organizare și functionare a 
învățământului preșcolar;  
 

37. O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calității educatiei, aprobată cu 
completări si modificări prin Legea nr. 87 /2006, cu modificările ulterioare; 
 

38. Legea nr. 35 / 2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, 
cu modificările ulterioare; 
 

39. Strategia de prevenire a criminalității la nivelul ISMB (2011-2016); 
 

40. Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile 
de învățământ preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 și 
Legea 29/2010 de modificare a Legii 35/2007; 
 

41. H.G. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind prevenirea și 
intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea, în situațiile de violență 
asupra copilului și de violență în familie și a metodologiei de intervenție 
multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în 
situații de risc de exploatare prin muncă, copii victime ale traficului de 
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persoane, precum și copiii români migranți, victime ale altor forme de 
violență pe teritoriul altor state. 

 
 

3.DATE GENERALE DE PREZENTARE A UNITĂȚII 
DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

a) Prezentarea generală a ȘCOLII  GIMNAZIALE  NR.81 
 
Tipul şcolii: școală gimnazială cu nivel primar și preșcolar 
Adresa unității de învățământ: str. Nerva Traian, nr. 33 – școala 
                                                  str. Nerva Traian, nr. 33 – grădinița 
                                                  b-dul Octavian Goga, nr. 8-10 - grădinița 
 
Felul unităţii: independentă, cu personalitate juridică 
Forme de învăţământ: zi 
Formă de proprietate: de stat  
Formă de finanţare: buget local  
Limba de predare : limba română 
 
Populaţia şcolară - în anul şcolar 2016-2017: 1082 elevi 
Populația preșcolari - în anul şcolar 2016-2017: 244 preșcolari 
Total:  1326 de copii 
 
 

b) Istoric/ Evoluţia în timp 
 

Şcoala noastră şi-a început existenţa cu peste cinci decenii în urmă, mai exact 

pe la 1960, într-o clădire mai veche situată pe Calea Văcăreştilor nr. 111, în 

Raionul Tudor Vladimirescu. Se numea Şcoala de 7 ani – mixtă – Nr. 81. De ce de 

7 ani? Atât era în anul 1959/1960 durata învăţământului primar şi gimnazial. 

Şcoala avea 9 clase de elevi cu 6 învăţători şi 19 profesori. Elevii studiau 

disciplinele cunoscute şi azi, dar şi limba rusă sau aveau ore de practică precum: 

lăcătuşerie, tâmplărie.  

În anii şcolari următori, populaţia şcolară a crescut, astfel încât în 1961/1962 

erau 16 clase, în 1962/1963 – 19 clase, ajungându-se în anii 1964/1965 la 24 de 
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clase. Acest lucru a făcut necesară mutarea şcolii într-un alt spaţiu aflat pe strada 

Nerva Traian nr. 33, adică adresa de astăzi.  

De-a lungul timpului, elevii şcolii au avut dascăli deosebiţi. Întregul colectiv 

profesoral, de ieri şi de azi, s-a străduit şi se străduieşte să aducă lumina cărţii în 

sufletele copiilor. 

Repere geografice: Şcoala Nr.81 este situată pe strada Nerva Traian, nr.33, 

în zona Timpuri Noi, Camera de Comerţ şi Industrie a României, B-dul Octavian 

Goga. 

Mijloacele de transport în această zonă sunt: metroul- staţia Timpuri Noi, 

autobuzul 133 şi tramvaiul 1, ambele cu staţie – Şcoala 81. 

 
 

c) Cultura organizațională 
 

    Şcoala Gimnazială Nr. 81 a luat fiinţă ca urmare a necesităţii asigurării 

unei integrări, pe plan local, a copiilor capabili de performanță, dar și a copiilor cu 

cerințe educative speciale (CES). 

               Şcoala Gimnazială Nr. 81 constituie astăzi un reper în comunitate și nu 

numai, pentru că oferă spaţii atractive, dotări moderne, atenţie şi îndrumare 

psihopedagogică de cea mai înaltă calitate pentru copiii lor. Toate amenajările au 

vizat crearea unui ambient sănătos şi plăcut pentru copii. 

În cadrul Consiliului de Administraţie din data de 05.09.2011 s-a hotărat  

înfiinţarea nivelului preșcolar începând cu septembrie 2012. Începând cu 

septembrie 2014 s-a dat în folosință un nou sediu de grădiniță situat în bdul. O. 

Goga, nr. 8-10, alocat Școlii Gimnaziale nr. 81. 

           Strategia de bază care va fi adoptată de colectivul de manageri şi colectivul 

de cadre didactice în stabilirea orientării de viitor a proiectelor de dezvoltare, o 

reprezintă colaborarea cu  organizaţii culturale, ONG-uri, unităţi şcolare din zonă şi 

alţi factori de interes local. 
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În anul școlar 2015-2016,  grădinița, în cele două sedii, are nouă grupe de 

preșcolari cu un număr total de 237 de copii, iar școala cu nivel primar și gimnazial 

are 1048 de elevi. 

Acest proiect de dezvoltate are ca perioadă de viaţă intervalul 2016 - 2021.  

Proiectul de dezvoltare instituţională a fost alcătuit de o echipă de cadre 

didactice, responsabilul CEAC, directorul și directorul adjunct, supunându-l spre 

analiză şi îmbunătăţire Consiliului profesoral, Comitetului de părinţi, Consiliului de 

Administraţie şi tuturor reprezentanţilor comunităţii implicaţi direct sau indirect în 

viaţa unităţii noastre de învăţământ. 

 Curriulum-ul elaborat de şcoală va fi realizabil pe baza programului de 

colaborare dintre colectivele de elevi, profesori şi părinţi, ce prevede adaptarea 

ofertei de învăţare la specificul local, la nevoile şi interesele elevilor și părinților, 

dar şi ale cadrelor didactice. 

 Obţinerea de resurse extrabugetare reprezintă un element important pentru 

dezvoltarea continuă a unității de învățământ. Astfel, se caută programe menite să 

atragă parteneri şi investitori atât locali, cât şi externi. Activităţile extraşcolare fac 

obiectul unor serii de programe realizate în comun de către colectivele de elevi şi 

profesori. Ele prevăd activităţi culturale, sportive, excursii şi drumeţii şi alte 

activităţi cu scop educativ, creativ. 

            Păstrarea tradiţiilor şcolii reprezintă o preocupare permanentă a colectivului 

managerial şi a colectivului de cadre didactice.  

            Dotarea materială modernă cu tehnologie de ultimă generație, existenţa unui 

colectiv de profesori bine instruit şi o echipă managerială de performanţă, fac ca 

instruirea copiilor, ce urmează cursurile acestei școli, să corespundă tuturor 

exigenţelor impuse de noua reformă şcolară. 
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d)  Promovarea unei educații incluzive 

 

În Şcoala Gimnazială Nr. 81 şi în Grădiniţă,  din punctul de vedere al 

unei educații incluzive putem sintetiza: 

 Unitatea de învățământ are porțile deschise pentru toți cei interesați şi 

dezvoltă relaţiile cu comunitatea; 

 În școală şi în sălile de clasă sunt promovate, prin practici cotidiene, valori 

precum respectul, toleranţa, grija, atenţia faţă de celălalt, cooperarea, 

implicarea comună, co-responsabilitatea; 

 Se ține seama de nevoile şi interesele copiilor şi ale familiilor acestora. 

Din punct de vedere al unor practici incluzive, se urmăreşte: 

 participarea activă a tuturor copiilor la activităţi; 

 valorificarea experienţelor tuturor copiilor şi valorizarea 

diferenţelor dintre experienţele lor; 

 explicaţii clare, astfel încât să înţeleagă şi să înveţe toţi copiii; 

 adaptarea activităţilor în funcţie de nevoile şi disponibilităţile 

copiilor. 

În învăţământul primar se pune puternic accentul pe abordarea integrată a 

copilului şi a educaţiei sale, pe principul nediscriminării - adică un învăţământ 

pentru toţi, împreună cu toţi. Integrarea/incluziunea trebuie să fie susţinută de 

interesul şi disponibilitatea noastră, bazată pe empatie, toleranţă şi respect faţă de 

toţi copiii, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, nivel de dezvoltare sau statut 

socio-economic. 

     Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a 

instituţiei şcolare, având ca scop valorificarea optimă a resurselor existente, mai 

ales a resurselor  umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a 

tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. 
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Practica a demonstrat că integrarea presupune adaptare, deci instrumentele de 

lucru propuse şi proiectele de intervenţie unitară corectiv-compensatorie trebuie să 

ofere idei flexibile, uşor adaptabile la situaţii concrete. 

Capacitatea de relaţionare, profesionalismul, exemplul de dăruire, 

perseverenţa cu care cadrele didactice  îşi vor  desfăşura activitatea impulsionează 

şi obligă: „Din suflete formate, pentru suflet în formare”. 

           Conştient de această realitate, educatorul/învăţătorul/profesorul va avea în 

vedere realizarea umătoarelor obiective: 

· Încurajarea relaţiilor naturale de sprijin; 

· Promovarea interacţiunilor copiilor de aceeaşi vârstă prin stategii de tipul 

„învăţarea în cooperare şi parteneriat între elevi”; 

· Dezvoltarea prieteniei prin cunoaştere reciprocă; 

· Consilierea părinţilor copiilor. 

Introducerea în clasa integratoare a elevului cu dizabilităţi nu se va face 

întâmplător, prezentarea acestuia trebuie pregătită în prealabil, printr-un proces de 

sensibilizare şi informare a factorilor implicaţi. Această activitate este necesară 

pentru ca integrarea să nu se facă brutal, iar învăţătorul/profesorul şi copiii să fie 

pregătiţi, să cunoască ce poate şi ce nu poate să ofere, să realizeze ce reprezintă un 

copil cu nevoi speciale, cât, cum şi unde trebuie ajutat şi, nu în ultimul rând, să 

conştientizeze faptul că este copil, un copil ca toţi ceilalţi.  

Modalităţi de depăşire a barierelor: 

· Informarea eficientă în şcoala publică şi în comunitate; 

· Cursuri specifice pentru cadrele didactice din şcolile publice ce urmează a 

fi integratoare; 

· Metodologie adecvată; 

· Motivarea personalului; 

· Activităţi preintegrative; 

· Team-building-uri; 
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· Set de materiale şi instrumente de evaluare. 

În complexul proces de integrare a copiilor cu dizabilităţi în şcoala publică, 

luarea deciziilor asupra conţinutului şi a strategiilor de instruire cele mai potrivite 

constituie inima predării strategice. Conceptul  de  predare  strategică se conturează 

în principal pe rolul profesorului ca model şi ca mediator. 

 

e) Curriculum 

 

           În  Şcoala Gimnazială Nr. 81 şi Grădiniţă, procesul instructiv-educativ  va 

funcționa  pe baza Curriculumului Național și prin Curriculumul la decizia școlii. 

Disciplinele de studiu  se vor realiza  într-o manieră integrată. Vor fi abordate 

elemente de interculturalitate, de educație antreprenorială și de cetățenie 

democratică.           

          Curriculum-ul la decizia școlii este elaborat cât mai divers, ținând cont de 

dorințele elevilor și ale părinților: limba engleză, lectură, matematică distractivă/de 

performanță, TIC, dans,etc. Activitățile instructiv–educative se susțin în limba 

română.  

     În unitatea noastră de învățământ, copiii  își vor desfășura activitatea între 

orele 7.30- 18.00 .  

Având în vedere efectele de comunicare urmărite ne propunem următoarele 

mijloace de promovare și advertising:  

 publicarea de anunţuri sau articole în revistele pentru copii;  

 crearea site-ului propriu; 

 editarea de pliante ale școlii și distribuirea lor; 

 reclama directă prin poştă electronică; 

 proiecte naţionale şi internaţionale; 

 obiecte promoţionale. 
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f) Analiza viabilității unității de învățământ 
 

I.INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV 
 

 
1. UNITATEA ŞCOLARĂ:  Şcoala Gimnazială Nr. 81  

Str. Nerva Traian nr. 33 
Sector 3, Bucureşti 
Tel./Fax: 326.32.20 
Mail: scoala81bucuresti@yahoo.com  
 

  Program de funcţionare 
        

GRĂDINIŢĂ CU 
PROGRAM PRELUNGIT 

PROGRAM ȘCOLAR ÎN 2 SCHIMBURI 

clasele CP - I – IV clasele V – VIII 

730 - 1730 800 – 1200   1200 - 1800 

 
 
2. POPULAŢIA ŞCOLARĂ: Provenienţa:  mediu urban 

 

NUMĂR 
ELEVI: 

TOTAL 
NUMĂR 
CLASE 

CP-I - VIII 

PRIMAR 

GIMNAZIAL: 

Total 
gimnazial 

Din care cu predare 
intensivă a limbii engleze 

1082 37 22 15 1 

 

Total înscriși la începutul 
anului școlar, nivele de 
învățământ, sexe 

Anul școlar 

2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 

Pe sexe 
Masculin 85 77 104 122 

Feminin  47 61 100 113 
TOTAL în învățământul 
preșcolar 132 138 204 235 

Pe 
sexe 

Masculin 314 339 325 340 

Feminin  255 267 272 292 

mailto:scoala81bucuresti@yahoo.com
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TOTAL în învățământul 
primar 569 606 597 632 

Pe sexe 
Masculin 185 175 199 210 

Feminin  195 187 192 203 
TOTAL în învățământul 
gimnazial 380 362 391 413 

TOTAL  POPULAȚIE 
ȘCOLARĂ – preșcolar, 
primar, gimnazial 
din care: 

1081 1106 1192 1280 
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DINAMICA POPULAȚIEI ȘCOLARE 
PENTRU ANII 2012/2016 

 

An școlar Nr. preșcolari Nr. elevi 
Primar 

Nr. elevi 
Gimnaziu 

2012/2013 132 569 380 

2013/2014 138 606 362 

2014/2015 204 597 391 

2015/2016 235 632 413 

 
 

 
 
 

3. POPULAŢIA PREŞCOLARĂ  
 

NUMĂR 
PREŞCOLARI: 

TOTAL 
NUMĂR 
GRUPE 

237 9 
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                 4.FORMAȚIUNILE DE STUDIU:  
  

NIVEL DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

GRUPA/CLASA NUMĂR 
GRUPE/CLASE 

NUMĂR 
ELEVI 

Preşcolar Mică/mijlocie/mare 9 244 

Primar, din care 

Clasa pregătitoare 5 152 

Clasa I 5 155 

Clasa a II-a 4 131 

Clasa a III-a 4 118 

Clasa a IV-a 5 101 

Total CP- I - IV 22 657 

Gimnazial, din care 

Clasa a V-a 4 118 

Clasa a VI-a 4 105 

Clasa a VII-a 4 117 

Clasa a VIII-a 3 85 

Total V - VIII 15 425 

Total  46 1326 

 
 

 
5.PERSONALUL ŞCOLII ȘI AL GRĂDINIȚEI   
   
 

NUMĂR  
DE CADRE 

DIDACTICE: 

DIN CARE CU BAZA 
ÎN ŞCOALĂ 

PERSONAL 
DIDACTIC 
AUXILIAR: 

PERSONAL 
NEDIDACTIC 

70 67 6 14 
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PERSONAL DE 
CONDUCERE 

DIRECTOR 1 
Director adjunct 1 

Personal didactic Total 70, din care 67 cu baza în 
şcoală 

          Cadre didactice titulare 56 
          Cadre didactice suplinitoare 14 

Personal 
didactic-auxiliar:  

Secretar-şef 1 
Secretar/analist programator 1 
Bibliotecar 1 
Administrator de patrimoniu 1 

 Contabil 1 
Personal 
nedidactic: 

Îngrijitoare 
Bucătăreasă 
Muncitor- ajutor bucătărie 
Spălătoreasă 

10 
 1 
1 
2 

 
 învățământ preșcolar 

 
Anul 
școlar 

 
Număr personal didactic calificat 

Număr personal 
didactic 

Doctorat Gradul 1 Gradul II Definitivat Fără 
definitivat 

Necalificat 

2012-2013    3 5  
2013-2014  1  7   
2014-2015  2 6 9 1  
2015-2016  5 6 6 1  

 
 

Anul școlar Număr personal didactic/ tranșe de vechime 
Debutant 3-5 ani 6-10 ani 11-15 ani 16-20 ani 21-25 ani 26-30 

ani 
Peste 30 

ani 
 

2012-2013 1 7       
 

2013-2014  5 2     1 
 

2014-2015 1 8 3 4    2 
 

2015-2016 1 4 5 3 2   3 
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 învățământ primar 

 
Anul 
școlar 

 
Număr personal didactic calificat 

Număr 
personal 
didactic 

Doctorat Gradul 1 Gradul 
II 

Definitivat Fără 
definitivat 

Necalificat 

2012-2013  13,89 2 8,23 3,50 1 
2013- 2014  13,89 4 8,61 1,67 0,50 

2014- 2015  12 3 7   
2015-2016  12 5 4 1  

 
 

Anul școlar 

Număr personal didactic/ tranșe de vechime 

      Debutant 3-5 ani 6-10 ani 11-15 
ani 

16-20 
ani 

21-25 ani 26-30 ani Peste 30 
ani 

2012-2013 3,5 4,11 4 2,57 2,89 3,33 2 6,22 

2013-2014 3 5 3 1 4 3 1 8 

2014-2015  3  1 3 4 5 1 5 

2015-2016 1 3 1 3 4 5 1 4 

 
 învățământ gimnazial 

 

Anul școlar 

 
Număr personal didactic calificat 

Număr 
personal 
didactic 

Doctorat Gradul 1 Gradul II Definitivat Fără 
definitivat 

Necalificat 

2012-2013 2 11,39  6,67 2,29  
2013-2014 2 9,47 0,38 5,88 2,22 0,22 
2014-2015 2 9,73 1,60 10,34 4,17  

  2015-2016 2 10,51 2,89 8,81 4,84  
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Anul școlar  

Debutant 3-5 
ani 

6-10 ani 11-15 ani 16-20 ani 21-25 ani 26-30 ani Peste 30 ani 

 
2012-2013 2,29 0,22 1,84 1,89 4,33 0,67 7,05 3,06 

 
2013-2014 2,44 0,5 0,38 2,27 2,22 3,11 5,11 4,14 

 
2014-2015 4,17 4,88 2,82 2,58 3,69 1,56 4,39 4 

 
2015-2016 4,84 3,05 3,06 3,81 4,20 1,78 4,24 4,11 

 
                        6.  RESURSELE MATERIALE: 
 

 Şcoala are un corp de clădire construit în 1963 şi reabilitat prin 

derularea Programului BEI începând din septembrie 2009 până în 

noiembrie 2013. 

  Clădirea şcolii a fost consolidată, zugrăvită şi reamenajată. S-au 

executat lucrări la exterior de izolaţie termică şi de igienizare. S-a 

refăcut acoperişul. Sălile de clasă au fost dotate cu mobilier nou. S-au 

recompartimentat spațiile și s-a creat grup sanitar pentru elevi la etajul 

al doilea. 

 Sala de sport construită prin Programul BEI. 

 Grădiniță – sediul din str. Nerva Traian funcționează din octombrie 

2012 și sediul din bdul. O. Goga funcționează din septembrie 2014.  

 
 

6.1.Spaţii de învăţământ - ȘCOALĂ: 
 

NR.  
CRT. 

TIPUL DE SPAŢIU NUMĂR SPAŢII SUPRAFAŢA 
(MP) 

1 Săli de clasă 15 52,63 
2 Cabinete  2 53 şi 71 
3 Laboratoare  2 52,59 

 
 
 



 21

6.1.1.Bibliotecă:  
 

a. număr volume:     14 838 
b. număr utilizatori înscrişi:        700 
 
 
 

6.1.2. Alte spaţii:     
                

NR.  
CRT. 

TIPUL DE SPAŢIU NUMĂR SPAŢII SUPRAFAŢA 
(MP) 

1. Cabinet director 1 29,94 
2. Cabinet director adjunct 1 16,09 
3. Cancelaria profesorilor 1 34,42 
4. Cabinet asistenţă psihopedagogică 1 9,56 
5. Cabinet medical  1 16,46 
6. Cabinet stomatologic 1 16,44 
7. Spaţii depozitare materiale didactice  8,84 
8. Secretariat  1 16,86 
9. Bibliotecă şcolară 1 35,07 
10. Birou administrativ 1 15,80 
11. Spaţiul:  cornul şi laptele 1 7,23 
12. Spaţii sanitare 7 44 
13. Grădina şcolii 1 900 

 
6.1.3.Baza sportivă: 
 

NR.  
CRT. 

TIPUL DE SPAŢIU NUMĂR SPAŢII SUPRAFAŢA 
(MP) 

1 Teren de educaţie fizică şi sport (fotbal, 
handbal, volei, baschet, tenis de câmp) 

1 406 

2 Miniteren de sport 1 273 
3 Sală de sport  1 800 

 
6.1.4.Dotări: 
 

NR.  
CRT. 

DOTĂRI NUMĂR  

1 Videoproiector + ecran: 37 
2 Tabla SMART 6 
3 Laptopuri 80 
4 Calculatoare 35 
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5 Televizoare 1 
6 Fax 1 
7 Telefon 3 
8 Imprimante 15 
9 Copiatoare 4 

 
 
 6.2. Spații de învățământ -GRĂDINIŢĂ  cu program  prelungit, nouă grupe de 
preşcolari.  
 

6.2.1.Baza materială cuprinde:  
 
NR.  

CRT. 
TIPUL DE SPAŢIU NUMĂR 

SPAŢII 

1 
Săli de grupe - vor avea triplă funcţionalitate, cu mobilier 
corespunzător, modern, funcţional şi adaptat tipului de 
activitate din unitate 

9 

2 Bloc alimentar, oficiu alimente + zona montcharge 2 

3 Cabinet medical cu grup sanitar propriu 2 

4 Izolator cu grup sanitar propriu 2 

5 Cabinete personal 6 

6 Spaţii sanitare (inclusiv grupuri sanitare copii cu dizabilităţi) 10 

7 Vestiar personal  4 

8 Spălătorie + depozit rufe + grup sanitar şi vestiar aferent 2 

9 Magazie depozitare mărfuri alimentare şi generale 1 

10 Magazie materiale de curăţenie 2 

11 Zona subsol tehnic vizitabil  

12 Zonă centrală termică şi gospodărie apă pentru consum 
menajer  

13 Zonă adăpost de protecţie civilă  

14 SAS acces principal şi holuri  
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      6.2.2.Resursa umană a grădiniţei conform normativelor: 
 
NR.  

CRT. 
TIPUL POSTULUI  NUMĂR 

POSTURI 

1 Educatoare/profesor învăţământ preşcolar 13 

2 Administrator 1 

3 Îngrijitor  6 

4 Bucătar 1 

5 Muncitor bucătărie 1 

6 Spălătoreasă 2 

 
 

II. INFORMAŢII DE TIP CALITATIV  
 

NIVELUL DE 
CALIFICARE 

AL 
PERSONALU

LUI: 
 

CALIFI
CAT 

CU 
PERFORMANŢE 

ÎN 
ACTIVITATEA 

DIDACTICĂ 

GRADE DIDACTICE 
do

ct
or

at
 

do
ct

or
an

zi
 

m
as

te
ra

t 
gradul  

I 
gradul al 

II-lea 

de
fin

iti
va

t 

de
bu

ta
nt

 

100% 70% 3 1 7 28 10 20 9 

 
 

Gradaţie de merit 

               17 cadre didactice 
                 3 angajați din compartimentul auxiliar  

 
 

CORPUL PROFESORAL CUPRINDE: 

Metodişti Membru în Consiliul Consultativ al specialității Formatori 

- 1 6 
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Nivelul de pregătire al cadrelor didactice 

 
 

Grade didactice 
Număr persoane 

Total  
2012-2013 

Total  
2013-2014 

Total  
2014-2015 

Total  
2015-2016 

Doctoranzi     
Doctorat 2 2 2 2 
Gradul I 25,28 24,36 23,73 27,51 
Gradul II 2 4,38 10,6 13,89 
Definitivat 17,90 21,49 26,52 18,81 
Debutant 10,79 4,61 5,17 6,84 
TOTAL 57,97 56,84 68,02 69,05 

Din care suplinitori 5,35 9,31 13,19 9,73 
 

Necesar norme didactice 
 

Norme didactice 
 

An școlar 
2012-2013 

An școlar 
2013-2014 

An școlar 
2014-2015 

An școlar 
2015-2016 

57,97 56,84 68,02 69,05 
 

0
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40
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60

70

80

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Norme didactice

Norme didactice
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Mediul de provenienţă al elevilor   
 

NIVEL ÎNALT NIVEL MEDIU NIVEL MODEST 

45% 40% 15% 

 
 

PROMOVABILITATE 
 
PRIMAR 
 

AN ȘCOLAR Nr. elevi 
rămași înscriși 

Nr. elevi 
promovați 

Procent de 
promovabilitate 

2012/2013 460 460 100% 

2013/2014 597 597 100% 

2014/2015 593 593 100% 

2015/2016 630 629 99,84% 

 
GIMNAZIU 
 

AN ȘCOLAR Nr. elevi rămași 
înscriși 

Nr. elevi 
promovați 

Procent de 
promovabilitate 

2012/2013 372 370 99,46% 

2013/2014 353 350 99,43% 

2014/2015 390 380 97,43% 

2015/2016 413 383 92,73% 
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REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ – clasa a VIII-a 
 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

AN 
ȘCOLAR 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 

 
2012-2013 

0 0 2 3 14 8 15 17 32 1 

 
2013-2014 

0 0 4 6 11 12 12 24 22 0 

 
2014-2015 

1 2 1 0 7 6 12 25 26 1 

 
2015-2016 

0 1 2 2 8 9 17 22 42 1 
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MATEMATICĂ 
 
 
 

AN 
ȘCOLAR 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 

 
2012-2013 

0 3 7 3 4 6 10 18 20 21 

 
2013-2014 

0 0 4 4 7 13 14 13 24 12 

 
2014-2015 

2 3 4 4 4 7 9 9 26 13 

 
2015-2016 

0 3 2 8 20 10 18 16 17 9 
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MEDII 
 
 

AN 
ȘCOLAR 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 

 
2012-2013 

0 1 4 7 5 8 12 18 36 1 

 
2013-2014 

0 0 4 6 8 14 11 25 23 0 

 
2014-2015 

2 1 2 4 5 7 8 23 28 1 

 
2015-2016 

0 1 4 3 10 16 16 23 29 1 
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a) REPARTIZAREA  ABSOLVENȚILOR CLASEI  a  VIII-a ÎN LICEE 
 

An școlar 

Procent de repartizare  în  PRIMA 
ETAPĂ 

de admitere în învăţământul liceal de 
stat 

 
2012-2013 

100% 

 
2013-2014 

100% 

 
2014-2015 

100% 

 
2015-2016 

100 % 

 
 
 
 

b) REZULTATELE ELEVILOR LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI 
ȘCOLARE  
 

2012 – 2013 
 

Disciplina  Premii la 
etapa pe 

sector 

Premii la etapa 
municipală 

Premii la etapa 
națională 

Premii la etapa 
internațională 

Lb. română 24 16 - - 
Matematică  16 12 1 1 
Fizică 1 1 - - 
Chimie 3 - - - 
Geografie 3 1 1 - 
Istorie 3 1 - - 
Religie 3 1 - - 
Ed. tehnologică 4 1 - - 
Biologie 5 5 - - 
Lb. engleză 15 9 1 - 
Lb. franceză - - 1 - 
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2013 – 2014 
 

Disciplina  Premii la etapa pe 
sector 

Premii la etapa 
municipală 

Premii la etapa 
națională 

Lb. română 8 4 1 
Matematică  12 1 3 
Fizică 7 2 - 
Chimie 4 2 - 
Geografie 6 2 1 
Istorie 1 - - 
Religie 1 1 - 
Ed. tehnologică 7 4 - 
Biologie 3 2 - 
Lb. engleză 11 10 1 
Lb. franceză 1 1 1 
Științe - 1 - 

 
2014 – 2015 
 

Disciplina  Premii la 
etapa pe 

sector 

Premii la etapa 
municipală 

Premii la etapa 
națională 

Premii la etapa 
internațională 

Lb. română 6 16 - - 
Matematică  11 10 1 - 
Fizică 4 1 - - 
Chimie 2 - - - 
Geografie 6 3 3 - 
Istorie    - 
Religie 2 - - - 
Ed. tehnologică 5 2 1 - 
Biologie 5 2  - 
Lb. engleză 13 9 1 - 
Lb. franceză - 10 - - 
Științe  1 - - 
Ed. muzicală   7 1 

 
2015 – 2016 
 

Disciplina  Premii la etapa pe 
sector 

Premii la etapa 
municipală 

Premii la etapa 
națională 

Lb. română 16 1 1 calificat  
Matematică  3 3 2 medalii de bronz 
Fizică 4 3  
Chimie 1   
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Geografie 6 5 5 
Religie 6 4  
Ed. tehnologică 3 3 1 
Biologie 5 2  
Lb. engleză 11 8  
Olimpiada 
meşteşugurilor 
artistice 
tradiţionale 

 7  

 
 

4.ANALIZA MEDIULUI EXTERN ( P.E.S.T.E.) 
 

 
Pentru a realiza o bună diagnoză şi prognoză a complexităţii, diversităţii şi 

amplitudinii activităţilor şcolare, pentru a obţine o reflecţie critică asupra situaţiei 

de fapt şi pentru satisfacerea nevoilor organizaţiei şi a comunităţii am apelat la 

analiza P.E.S.T.E care reliefează: 

- contextul politic (P) 

- contextul economic (E) 

- contextul social (S) 

- contextul tehnologic (T) 

- contextul ecologic (E) 

 

a. Contextul politic ( P ) 

Politica educaţională propusă de unitatea noastră este pe deplin în 

concordanță cu politica educaţională naţională şi în deplin acord cu Reforma 

învăţământului din România. 

 

b. Contextul economic (E) 

          Şcoala Gimnazială Nr. 81 şi grădiniţa şcolii sunt situate aproape de centrul 

capitalei, într-un spaţiu care s-a aflat, în ultimul timp, într-un proces de schimbare 

calitativă. Prezenţa, în jurul şcolii, a unor societăţi / instituţii importante 
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influenţează menţinerea populaţiei şcolare, dar şi orientarea şcolară şi profesională 

a absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi anumite standarde educaţionale. 

          Zona s-a dezvoltat continuu în ultimii ani ceea ce a condus la întinerirea 

populaţiei. Familiile tinere îşi achiziţionează locuinţe în zonă ori au locurile de 

muncă în instituţii din apropierea şcolii. Acest fapt a impus existenţa unui local 

pentru grădiniţă, ca extensie a Şcolii Gimnaziale Nr. 81, cererea pentru 

învăţământul preşcolar fiind foarte mare. Totodată, introducerea claselor 

pregătitoare în școli, în cadrul nivelului primar, impune extinderea localului școlii 

cu un număr de cel puțin 8 săli de clasă,  plus o sală de festivități, atât de necesară 

unei instituții de învățământ care organizează pe lângă programe artistice, 

simpozioane / sesiuni de comunicări, etc. Pentru viitorul apropiat, acesta reprezintă 

un obiectiv clar, mai ales că orele de științe se desfășoară în laboratoarele care au 

devenit săli de clasă, din cauza lipsei de spațiu, iar anumite colective de la clasele a 

IV-a funcționează după-amiaza, contrar ROFUIP. 

 

c. Contextul social ( S ) 

        Din punct de vedere social, zona în care se află situate Şcoala Gimnazială Nr. 

81 şi grădiniţa este favorabilă instruirii, familia şi comunitatea locală, în general, 

putând sprijini eforturile şcolii pentru educarea elevilor. Sunt și familii cu situație 

materială modestă, care locuiesc în blocurile sociale și care sunt ajutate prin bursele 

sociale, oferite de Primăria Sectorului 3. 

        Trebuie remarcată mentalitatea de a acorda o mare valoare pregătirii bazate pe 

cultura generală, de aici şi opţiunea pentru specializările profilurilor teoretice la 

intrarea în liceu. De aceea, modificările permanente din cadrul sistemului de 

învăţământ trebuie transmise elevilor şi părinţilor de către toate cadrele didactice, 

pentru o bună informare şi o decizie cât mai corectă. Elevii trebuie orientați spre 

învățământul profesional, oferindu-se șansa dobândirii unei meserii cu care să 

pornească în viață și evitându-se eșecul de la examenul de bacalaureat. 
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        La nivel demografic se constată o creștere a numărului populaţiei şcolare, dat 

fiind faptul că zona în care se află Școala Gimnazială Nr.81 este într-o continuă 

dezvoltare/extindere. 

         

d. Contextul tehnologic ( T ) 

Pentru creşterea calităţii procesului instructiv-educativ o activitate de mare 

importanţă o constituie formarea continuă a resurselor umane în vederea aplicării 

celor mai moderne metode de predare-învăţare- evaluare prin utilizarea 

calculatorului şi a videoproiectorului, a catalogului electronic, a laptopului, cu 

accent pe munca în echipă, stimularea elevilor cu cerințe educative speciale, 

utilizarea tuturor metodelor de evaluare în funcţie de nivelul de pregătire al elevilor, 

încurajarea participării la activităţi extracurriculare. 

           Şcoala Nr. 81 are cabinet de informatică realizat prin Programul BEI. 

Reţeaua de calculatoare este conectată la Internet.  

          De asemenea, s-au achiziţionat videoproiectoare şi ecrane de proiecţie în 

toate sălile de clasă, laptop pentru fiecare cadru didactic, calculatoare în multe săli 

de clasă, 6 table SMART, imprimante, astfel încât susţinerea lecţiilor, a lucrărilor 

pentru obţinerea gradelor didactice, desfăşurarea şedinţelor Consiliilor Profesorale 

se realizează la standarde moderne. Totodată, începând cu anul școlar 2015/2016, 

în unitatea noastră se utilizează catalogul electronic, ceea ce înseamnă un plus în 

comunicarea cu părinții elevilor care află în timp real informații despre notele, 

absențele, observațiile propriului copil. 

 

e. Contextul ecologic (E) 

 Școala noastră, prin activitatea desfășurată, contribuie la păstrarea unui mediu 

sănătos și curat. Astfel, an de an, cadrele didactice și elevii plantează arbori, arbuști 

și flori în curtea școlii, în spiritul educației ecologice și estetice, contribuind la 

crearea unui spațiu educațional cât mai plăcut. 
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5.ANALIZA MEDIULUI INTERN ( S.W.O.T) 
 

PUNCTE TARI : 

 Imaginea foarte bună a școlii în comunitate 

 Unitatea şcolară cuprinde  nivelurile de învăţământ : preşcolar, primar și 

gimnazial, obținând acreditarea nivelului preșcolar în septembrie 2016   și 

crescând an de an numărul elevilor  capabili de performanță. 

 Se obțin rezultate bune și foarte bune la olimpiade şi concursuri şcolare. 

Astfel, la Evaluarea Națională, în anul școlar 2015-2016, din totalul de 103 

elevi s-au obținut următoarele rezultate: 1 notă de 10  și 42 note între 9 -9,99 

la limba și literatura română și 9 note de 10 și 17 note între 9 – 9,99 la 

matematică.  

 Pentru nivelurile de şcolarizare preșcolar,  primar și gimnazial  dispunem  de 

întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, 

programe şcolare alternative, auxiliare curriculare - manuale, caiete de lucru, 

ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.); 

 Nevoile de învăţare ale elevilor sunt corelate cu metodele şi tehnicile de 

predare; 

 Şcoala încurajează diversificarea activităţii în unitate şi crearea unui climat 

centrat pe respectarea persoanelor implicate în activitatea didactică și 

educativă; 

 Personal didactic calificat în proporţie de 100 %; 

 Ponderea cadrelor didactice titulare cu grad didactic  este foarte mare; 

 Ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică este de 

aprox. 70 %; 
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 Relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-

părinţi, profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat 

educaţional deschis, stimulativ; 

 Stabilirea CDŞ-ului- în funcţie de decizia majorităţii elevilor din clase; 

 Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice, există 

comisii constituite pe diverse probleme, precum şi o bună coordonare a 

acestora; 

 Preocupări în direcţia predării cunoştinţelor prin folosirea softului 

educaţional ; 

 Cadrele didactice au abilităţi în domeniul IT şi preocupări pentru predarea 

lecţiilor cu mijloacele moderne. 

 Şcoala dispune de un local  frumos amenajat, cu toate utilităţile necesare; 

 Baza materială modernizată; 

 Şcoala dispune de conexiune wi-fi și utilizează catalogul electronic; 

 Conectarea la Internet și la televiziune prin cablu; 

 Menţinerea stării de funcţionare prin activităţi de întreţinere şi reparaţii 

periodice; 

 Colaborarea foarte bună cu Primăria, Poliția de proximitate, DSV-ul, 

Inspectoratul Teritorial de Muncă, Grupul de pompieri, Oficiul pentru 

protecția consumatorului; 

 Colaborare bună cu preoţii Bisericii Dobroteasa, Cărămidarii de Jos; 

 Continuarea proiectului Pepiniera de talente, prin Primăria de sector; 

 Colaborare cu teatre, ONG, diferite instituții (Camera de Comerț și Industrie 

a României, Universități, bănci comerciale), cu Biblioteca Națională și alte 

biblioteci; 

 Relaţii de parteneriat cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor - Asociația de 

părinți ,,Prietenii copiilor”; 
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PUNCTE SLABE  

o De multe ori propunerile părinților pentru activitățile opționale nu satisfac în 

totalitate nevoile educaţionale ale elevilor şi nu constituie întotdeauna o 

activitate atractivă pentru aceştia. 

o  Programe școlare în continuă schimbare la nivel primar, generând probleme 

reale cu existența manualelor. 

o Lipsa unei evidenţe și a unui control în vederea recuperării pagubelor 

realizate de către elevi; 

o Utilizarea incorectă a unor utilităţi de către elevi. 

o Posturi încă insuficiente la personalul nedidactic- îngrijitoare, mecanic. 

 

OPORTUNITĂŢI 

 Majoritatea părinţilor colaborează cu cadrele didactice în vederea procurării 

de auxiliare. 

 Oferta mare de auxiliare didactice permite o selecţie riguroasă în vederea 

achiziţionării. 

 Legislaţia muncii permite angajarea de către şcoală a personalului calificat 

pentru compartimentele deficitare; 

 Părinţi care solicită şi manifestă interes pentru o pregătire de calitate; 

 Număr mare de solicitări de înscriere a copiilor în unitatea de învățământ; 

 Sprijin din partea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor pentru rezolvarea 

problemelor materiale curente.  

 Solicitările de închiriere a spaţiilor şcolare. 

 Creşterea exigenţei părinţilor faţă de serviciile pe care le oferă şcoala, 

disponibilitatea acestora pentru colaborare. 

 Paletă largă de oferte pentru proiectele de parteneriat; 

  Lobby din partea părinţilor privind realizările şi performanţele şcolii; 
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 Conştientizarea comunităţii şi a opiniei publice în direcţia înţelegerii 

problemelor şcolii; 

 Instituirea unor proceduri de monitorizare a performanţelor şcolare în unitate. 

 Posibilitatea realizării de proiecte pentru obţinerea de fonduri extrabugetare. 

 

AMENINŢĂRI 

 Existenţa unor necorelaţii între programele şcolare de la învăţământul 

primar cu cele de la învăţământul gimnazial; 

 Integrarea elevilor cu CES constituie un proces anevoios care generează o 

serie de probleme în relațiile școlii, ale  profesorilor cu părinții elevilor din 

colectivul respectiv. 

 Criza de timp a părinţilor  reduce implicarea familiei în viaţa şcolară. 

Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev,  cât şi în performanţa 

şcolară a elevilor. 

 Schimbarea de atitudine a părinților în sensul unor intruziuni în activitatea 

școlii,  ceea ce generează piedici în cursul fluent al demersurilor școlare. 

 Nivelul scăzut de pregătire a profesorilor debutanți, salarizarea slabă și 

părăsirea sistemului de către personalul didactic performant care se 

îndreaptă spre alte domenii. 
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ANALIZA MEDIULUI INTERN PE DOMENII 
FUNCȚIONALE 
 

a) CURRICULUM 
 

 PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 
 Pentru fiecare nivel de şcolarizare, Şcoala 

Gimnazială Nr. 81 dispune de documente 
curriculare în vigoare: planuri de 
învăţământ, programe şcolare, programe 
şcolare pentru CDȘ aprobate de 
inspectorii de specialitate, manuale, 
ghiduri de aplicare, auxiliare, softuri 
educaţionale. 
 

 Se respectă şi se aplică Curriculumul 
Naţional în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, cu toate modificările aduse. 
 

 Programele CDȘ sunt concepute şi 
elaborate de cadrele didactice ale şcolii. 
 

 Pentru elevii cu CES, profesorii de sprijin  
realizează programe adaptate, în funcţie 
de particularităţile fiecărui elev.  
 

 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru 
examenele naţionale vizează obţinerea 
performanţei, dar şi reducerea 
diferenţelor şi ameliorarea rezultatelor 
pentru elevii cu un ritm greoi de învăţare. 

 Lipsa manualelor pentru clasele a IV-a, 
în conformitate cu noile programe 
școlare, ceea ce presupune un efort 
suplimentar pentru cadrele didactice 
de la aceste clase. 
 

 Folosirea echipamentelor moderne  
 

 
 

 OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 
  

 Solicitarea cadrelor didactice pentru a 
participa la programe de revizuire a  
programelor şi manualelor şcolare. 

 
 Participarea cadrelor didactice la programe 

de formare în vederea dezvoltării 
competențelor profesionale 
 

 Organizarea CDȘ-ului spre a satisface 
opțiunile elevilor și ale părinților 

 Necorelarea manualelor cu programele 
şcolare, încă supraîncărcate. 
 

 Starea fizică precară a unui număr de 
manuale, care se transmit generației 
următoare. 
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b) RESURSE UMANE 
 

 PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 
 Personal didactic calificat 100%. 
 
 Ponderea cadrelor didactice titulare cu 
doctorat,  grade didactice I și II în proporţie de 70%. 

 
 Existenţa unui climat educaţional deschis, o 

bună relaţionare a personalului didactic şi 
nedidactic al unităţii. 

 

 Participarea la cursuri de formare în domenii de 
interes: achiziții publice, utilizarea catalogului 
electronic. 
  

 Precizarea  responsabilităţilor fiecărui cadru 
didactic, prevăzute în fişa postului. 

 
 Personal didactic auxiliar cu o bună pregătire şi 

cu dorinţa de a rezolva  problemele specifice. 
 
  Activităţi educaţionale desfăşurate împreună cu 

părinţii.  

 Superficialitate din partea unor cadre 
didactice în activitățile specifice din fișa 
postului şi rezolvarea deficitară a 
atribuţiilor. 

 
 Interesul scăzut al unor cadre didactice 

pentru cursurile de formare şi dezvoltare 
profesională. 

 
 Personal nedidactic insuficient, din cauza 

reducerii numărului de posturi bugetare, 
și rezolvarea greoaie a unor probleme 
administrative. 

 
 

 OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 
 Dezvoltarea relației între cadrele didactice şi 

comunitatea locală: părinţi, fundaţii, consiliul 
local, poliţie, biserică.  
 

 Proiectarea/planificarea unor evenimente 
specifice şcolii, având ca scop promovarea 
imaginii şcolii. 
 

 Varietatea programelor de formare şi 
perfecţionare oferite de CCD/instituţii abilitate. 
 

 Selectarea cadrelor didactice responsabile, cu o 
bună pregătire profesională pentru unitatea de 
învățământ. 
 

 Motivarea și stimularea personalului didactic și 
didactic-auxiliar, performant, prin acordarea 
Gradației de merit 

 Atitudinea negativă a unor familii faţă de 
şcoală, implicarea forţată a părinților în 
unele probleme specifice școlii. 
 

 Migrarea personalului didactic spre alte 
domenii de activitate mai bine retribuite. 
 

 Nivelul scăzut de pregătire a profesorilor 
debutanți. 
 

 Deprecierea statutului profesorului în 
societate, diluarea rolului său în fața 
beneficiarilor direcți și indirecți 
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c) RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 
 

 PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 
 Clădirea școlii reabilitată prin Programul 

BEI( recepția finală în oct./noi. 2015), iar 
cele două sedii de grădiniță sunt noi – cel din 
str. Nerva Traian inaugurat în 2012, iar cel 
din bdul. O. Goga inaugurat în 2014. 
 

 Toate clădirile au sistem de supraveghere 
video și de alarmă. 
 

 Toate sălile de clasă din școală sunt dotate cu 
sistem wi-fi. 
 

 Bază materială modernă: săli de clasă, 
laboratoare, sală de sport, terenuri de sport, 
cabinete medicale, cabinet pentru consiliere 
școlară, grădinițe cu săli de grupă luminoase, 
amenajate, loc de luat masa, locuri de joacă. 
 

 Spaţiile şcolare sunt dotate cu mobilier 
corespunzător şi se încadrează în normele de 
igienă. 
 

 Există cabinete şi laboratoare amenajate cu 
mobilier ergonomic. 
 

 Toate sălile de clasă sunt dotate cu 
videoproiector și ecran de proiecție noi, 
unele au calculator şi imprimantă, aer 
condiționat. 
 

 Există bibliotecă dotată cu volume, 
enciclopedii şi albume noi. 
 

 Există conexiune la Internet în toate clasele. 
 

 Şcoala dispune de două terenuri de sport și 
sală de sport. 
 

 Unele lucrări executate de-a lungul 
timpului sunt de calitate slabă. 
 

 Sălile de clasă sunt în număr insuficient 
față de cererile de înscriere la această 
școală. De aceea, clasele a IV-a 
funcționează în tura de după-amiază. 

 

 Lipsa de spațiu a condus la 
transformarea laboratoarelor de fizică, 
chimie, biologie, în săli de clasă pentru 
ambele schimburi școlare, ceea ce 
diminuează calitatea actului 
educațional. 

 

 Cancelaria este transformată în sală de 
clasă. 

 

 Locurile de joacă din cele două sedii de 
grădiniță prezintă deficiențe, 
impunându-se corectarea urgentă a 
acestora. 

 

 Nu există conexiune la internet în 
grădinița din b-dul O. Goga 

 

 

 OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 
 Utilizarea SEAP pentru achiziții publice  Folosirea necorespunzătoare de către 
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conform Planului aprobat 
 

 Construirea unor noi spații școlare destinate 
claselor pregătitoare, pentru a se 
descongestiona laboratoarele și cancelaria. 
 

 Utilizarea fondurilor extrabugetare obținute 
prin închirierea spațiilor școlare. 
 

 Atragerea de resurse financiare prin 
Asociaţia de părinţi ,,Prietenii şcolii“ -
donații, 2%. 
 

elevi a dotărilor existente. 
 

 Calitatea lucrărilor de reabilitare prin 
BEI este precară, de aceea trebuie 
refăcute multe lucrări din fonduri 
proprii sau prin Direcția Învățământ. 

 

 
d) RELAŢIILE ŞCOLII CU MEDIUL COMUNITAR 

 
 PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 

 Colaborare bună cu Primăria, Direcția 
Învățământ Consiliul Local, Asociația de 
părinți, Biserica, Poliția, alte organizații 
implicate în viața școlii. 
 

 Existența proiectelor derulate cu ajutorul 
părinţilor : consultaţii, şedinţe, activităţi 
desfăşurate în comun, programe artistice. 

 
 Acţiunile cu Poliţia de proximitate sunt 

frecvente, derulându-se diverse programe 
educaţionale în parteneriat. 

 
 Buna întreţinere a spaţiilor şcolare se 

datorează  Consiliului Local. 
 
 Numărul programelor educaţionale cu 

mediul comunitar este în creştere. 
 

 Neimplicarea părinților elevilor cu 
probleme comportamentale în procesul 
educațional. 
 

 Nu există proiecte internaționale. 
 

 Lipsesc parteneriatele cu agenți 
economici. 

 

 OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 
 Derularea în continuare a proiectelor iniţiate 

între şcoală şi alte instituţii. 
 

 Disponibilitatea comunității locale de a 
sprijini unitatea de învățământ în derularea 
de proiecte cu impact către elevi și părinți: 
cursuri de limbi străine, activităţi sportive. 

 Timpul redus al părinților pentru a se 
implica în activitățile din unitate. 
 

 Disponibilitatea minimă a unor cadre 
didactice, motivând timpul limitat, dar și 
insuficienta stimulare financiară. 
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 Programele derulate cu Primăria sectorului 
3/Consiliul Local. 
 

 Programe interregionale (cu alte şcoli din 
ţară) şi internaţionale,  interinstituționale. 

 

 

 
 
 

 
6.VIZIUNEA ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 81 

 
 

„Educația este cel mai frumos dar pe care îl poate dobândi omul“. 

         Platon 

 

Educația dobândită în Școala Gimnazială Nr. 81 îți va oferi 

posibilitatea de a te integra în mod inteligent într-o lume dinamică, 

modernă. 

Școala îți deschide porțile, tu pășește cu încredere! 
 

 
7.MISIUNEA ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 81 
 
 
Şcoala Gimnazială Nr. 81, ce cuprinde nivel gimnazial, primar și 

preșcolar, își asumă rolul de susținător și catalizator în dezvoltarea 

aptitudinilor fiecărui copil, pentru a fi capabil să-și construiască viitorul și să 

se adapteze unei societăți moderne și dinamice. 

Strategia noastră este centrată pe dezvoltarea personală, oferind șanse 

egale tuturor copiilor, pe activitatea în echipă, promovând toleranța, 

respectul, comunicarea, creativitatea, inovarea și utilizarea tehnologiei 

digitale. 
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8.ŢINTELE STRATEGICE 
 

„Faceţi management cu emisfera stângă şi conducere cu emisfera 

dreaptă!” afirma Stephen Covey în „Etica liderului eficient”. 

De aceea, urmărim ca o declaraţie a misiunii sau a scopurilor să devină o 

„constituţie” a unităţii şcolare, în care toate „legile”, „articolele”, „amendamentele” 

converg spre împlinirea intenţiilor. 

ŢINTELE formulate mai jos reprezintă intenţiile dezirabile ale şcolii  şi 

grădiniţei noastre pe o perioadă de 5 ani. 

 

Ț1:  Asigurarea calităţii educaţiei prin aplicarea noilor reglementări 

legislative şi prin corelarea politicilor educaţionale cu acţiunile 

promovate la nivel european şi mondial. 

 

Ț2: Formarea continuă a managerilor şi a personalului didactic în 

concordanţă cu previziunile de evoluţie a cadrului legislativ şi a 

politicilor educaţionale. 

 

 Ț3: Diversificarea și  dezvoltarea ofertei educaționale curriculare și 

 extracurriculare pentru eficientizarea procesului de învățământ, în 

 conformitate cu opțiunile elevilor și ale părinților. 

 

Ț4: Implicarea, responsabilizarea şi antrenarea factorilor din mediul 

comunitar în procesul complex al derulării activităţilor şcolare şi 

extraşcolare, al proiectelor și programelor educative. 

 

 Ț5:  Dezvoltarea unei strategii de promovare a imaginii Şcolii 

 Gimnaziale Nr. 81 la nivel local, municipal și național. 
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MOTIVAREA STABILIRII ȚINTELOR STRATEGICE 

 

 

Ț1:  Asigurarea calităţii educaţiei prin aplicarea noilor reglementări 

legislative şi prin corelarea politicilor educaţionale cu acţiunile 

promovate la nivel european şi mondial. 

 

Motivare: 

 Respectarea reglementărilor legislative privind funcționarea 

claselor pregătitoare, în sensul asigurării spațiului școlar 

corespunzător și a dotărilor specifice nivelului de vârstă a elevilor 

 Sălile de clasă actuale nu mai sunt suficiente în raport cu cererea 

de înscrieri la clasa pregătitoare 

 Formațiunile de studiu sunt organizate peste numărul maxim 

prevăzut de lege 

 Elevii claselor a patra învață în program de după-amiază, contrar 

legislației în vigoare. Consecința este plecarea elevilor foarte buni 

la alte școli. 

 Disciplinele Științe ( fizică, chimie, biologie) nu se studiază în 

laboratoarele special amenajate, deoarece acestea au devenit săli 

de clasă obișnuite, pentru cele două schimburi ale programului 

școlar. 

 

 

 

 



 45

Ț2: Formarea continuă a managerilor şi a personalului didactic în 

concordanţă cu previziunile de evoluţie a cadrului legislativ şi a 

politicilor educaţionale. 

 

Motivare: 

 Resursa umană este un factor deosebit de important în dezvoltarea 

unității de învățământ și menținerea imaginii acesteia. 

 Cadrele didactice responsabile, competente și implicate activ în 

organizația școlară trebuie motivate și apreciate. 

 Învățarea pe tot parcursul vieții constituie un principiu de bază al 

legislației actuale din domeniul educației. 

 

 

             Ț3: Diversificarea și  dezvoltarea ofertei educaționale  curriculare  

   și  extracurriculare pentru eficientizarea procesului  de    

   învățământ, în conformitate cu opțiunile elevilor și ale părinților. 

 

Motivare: 

 Școala Gimnazială Nr.81 își propune să răspundă opțiunilor 

beneficiarilor direcți și indirecți ai procesului instructiv-educativ 

printr-o ofertă educațională atractivă. 

 Performanța rămâne un obiectiv principal al unității noastre de 

învățământ, de aceea va fi obținută printr-o activitate susținută. 

 Fiecare copil, de la preșcolari până la clasa a VIII-a, trebuie să se simtă 

în siguranță în mediul școlar, să fie antrenat în activități educative 

motivante. 
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Ț4: Implicarea, responsabilizarea şi antrenarea factorilor din mediul 

comunitar în procesul complex al derulării activităţilor şcolare şi 

extraşcolare, al proiectelor și programelor educative. 

 

Motivare: 

 Realizarea unui număr mare de proiecte și programe educative 

înseamnă un accent deosebit pe linia educării copiilor conform 

dezideratelor promovate la nivel național și european. 

 Derularea proiectelor/programelor/parteneriatelor educative constituie 

o oportunitate în antrenarea tuturor factorilor comunitari: familie, 

școală, primărie, biserică, poliție, agenți economici,etc. 

 Elevii au șansa de a participa la diferite proiecte, cunosc realitatea 

educațională și din alte școli, din alte regiuni. 

 

 Ț5:  Dezvoltarea unei strategii de promovare a imaginii Şcolii 

 Gimnaziale Nr. 81 la nivel local, municipal și național. 

 

Motivare: 

 Imaginea școlii în cadrul comunității, construită an de an printr-un efort 

susținut, se impune a fi menținută și dezvoltată în interesul 

beneficiarilor. 

 Educația reprezintă o prioritate cu impact la nivel local, municipal și 

național.
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1. PROGRAME DE DEZVOLTARE: 

     OPȚIUNI STRATEGICE/ DOMENII FUNCȚIONALE 

 

Ț1:  Asigurarea calităţii educaţiei prin aplicarea noilor reglementări legislative şi prin corelarea politicilor 
educaţionale cu acţiunile promovate la nivel european şi mondial 
 

 
 
NR. 
CRT 

DOMENII 
FUNCȚIONALE 

OPȚIUNI STRATEGICE PERIOADA 

1 Managementul 
instituțional 

Optimizarea spațiilor școlare, modernizarea acestora în 
concordanță cu legislația în vigoare și cu nevoile de 
dezvoltare a comunității 
 
Eficientizarea activității tuturor comisiilor din unitate, în 
special CEAC, printr-o colaborare permanentă care să vizeze 
coerența, flexibilitatea și, implicit, calitatea managementului 
școlar 
 

2016 – 2018 
 
 
 
2016 - 2021 

2 Curriculum Studierea Curriculum-ului Național prin stategii didactice 
atractive, dar, mai ales, în spații școlare corespunzătoare 
domeniului: științe (fizică, chimie, biologie), TIC, limbi 
străine 
 
Îmbunătățirea ofertei CDȘ în funcție de particularitățile 
zonei, de opțiunile părinților și ale elevilor, de cerințele 
societății. 
 

2017 – 2021 
 
 
 
2016 – 2021  

3. Managementul Formarea continuă, dezvoltarea profesională a personalului 2016-2021 
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resurselor umane didactic și didactic auxiliar, abdatarea acestuia la noile 
schimbări ale societății moderne 
 
Integrarea elevilor cu CES și a celor cu ritm greoi la învățare 
 

 
 
2016-2021 

4. Resurse materiale și 
financiare 

Elaborarea unui Plan de buget și a unui Plan de achiziții 
adecvate,  în vederea asigurării nevoilor de dezvoltare a 
instituției pe termen mediu și scurt. 
 
Atragerea de fonduri extrabugetare 
 

2016-2021 
 
 
2016-2021 

5. Relațiile comunitare, 
programe și proiecte 
educative 

Creşterea numărului proiectelor educative şi programelor  în 
parteneriat cu factori ai comunității locale, instituții abilitate, 
cu impact regional, naţional, european 
 

2016-2021 
 
 

 
 
Ț2:  Formarea continuă a managerilor şi a personalului didactic în concordanţă cu previziunile de evoluţie a 
cadrului legislativ şi a politicilor educaţionale 

 
 
 
NR. 
CRT 

DOMENII 
FUNCȚIONALE 

OPȚIUNI STRATEGICE PERIOADA 

1 Managementul 
instituțional 

Asigurarea unui management al calităţii pe linia formării 
profesionale 

2016 – 2021 
 
 

2 Curriculum Valorificarea eficientă și oportună a strategiilor didactice 
care să îmbine cele mai noi tehnologii de predare- învățare-
evaluare 

2017 – 2021 
 
 

3. Managementul Valorificarea oportunităților create prin cursuri de formare 2016-2021 
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resurselor umane și/sau perfecționare  
 

4. Resurse materiale și 
financiare 

Alocarea fondurilor necesare pentru participarea cadrelor 
didactice la programele de formare 
 
Dotarea ritmică a tuturor spațiilor școlare cu echipamente 
moderne 

2016-2021 
 
 
2016-2021 

5. Relațiile comunitare, 
programe și proiecte 
educative 

Parteneriate cu instituțiile abilitate în domeniul formării 
și/sau perfecționării resursei umane 

2016-2021 
 
 

 
 

 Ț3: Diversificarea și  dezvoltarea ofertei educaționale curriculare și extracurriculare pentru eficientizarea 
procesului de învățământ, în conformitate cu opțiunile elevilor și ale părinților 

 
 
 
NR. 
CRT 

DOMENII 
FUNCȚIONALE 

OPȚIUNI STRATEGICE PERIOADA 

1 Managementul 
instituțional 

Adecvarea CDŞ – urilor şi a ofertei extracurriculare / 
extraşcolare ţinând seama de nevoile, aptitudinile 
elevilor, de competenţa profesorului şi de cerinţele 
părinţilor; 
 

2016 – 2021 
 
 
 

2 Curriculum Elaborarea unui curriculum la decizia şcolii / grădiniţei 
ofertant, în concordanţă standardele de calitate; 

2017 – 2021 
 
  

3. Managementul 
resurselor umane 

Implicarea cadrelor didactice în diversificarea şi 
dezvoltarea ofertei educaţionale; 

2016-2021 
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4. Resurse materiale și 
financiare 

Crearea bazei materiale adecvate unei oferte educaţionale 
cât mai atractivă şi eficientă; 

2016-2021 
 
 

5. Relațiile comunitare, 
programe și proiecte 
educative 

Mediatizarea permanentă a ofertei educaţionale a şcolii 2016-2021 
 
 

 
 
Ț4: Implicarea, responsabilizarea şi antrenarea factorilor din mediul comunitar în procesul complex al 
derulării activităţilor şcolare şi extraşcolare, al proiectelor și programelor educative 

 
 
NR. 
CRT 

DOMENII 
FUNCȚIONALE 

OPȚIUNI STRATEGICE PERIOADA 

1 Managementul 
instituțional 

Realizarea de schimburi de experienţe prin implicarea 
mediului comunitar 
 

2016 - 2021 

2 Curriculum Diversificarea ofertei educaţionale adaptate nevoilor 
comunităţii 

 

2016 – 2021  

3. Managementul 
resurselor umane 

Încurajarea implicării copiilor, personalului didactic şi 
părinţilor în activităţile comunitare 

2016-2021 
 
 

4. Resurse materiale și 
financiare 

Realizarea de parteneriate cu agenţi economici pentru a 
spori dimensiunea antreprenorială a şcolii 

2016-2021 
 
 

5. Relațiile comunitare, 
programe și proiecte 
educative 

Încurajarea schimburilor culturale cu şcoli din ţară şi din 
străinătate  

2016-2021 
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Ț5:  Dezvoltarea unei strategii de promovare a imaginii Şcolii Gimnaziale Nr. 81 la nivel local, municipal și 
național 

 
 
 
NR. 
CRT 

DOMENII 
FUNCȚIONALE 

OPȚIUNI STRATEGICE PERIOADA 

1 Managementul 
instituțional 

Desemnarea unei comisii de lucru care să identifice 
strategii de marketing şi publicistică 

2016 – 2021 
 
 

2 Curriculum                 Realizarea unei reţele de comunicare eficientă şcoală – 
                comunitate   

 

2016 – 2021 
 
  

3. Managementul 
resurselor umane 

Responsabilizarea şi motivarea resursei umane pentru 
promovarea imaginii şcolii 

2016-2021 
 
 

4. Resurse materiale și 
financiare 

Atragerea de resurse pentru realizarea unor material de 
promovare a imaginii unităţii de învăţământ 

2016-2021 
 
 

5. Relațiile comunitare, 
programe și proiecte 
educative 

Implicarea factorilor mediului comunitar în strategii de 
promovare a imaginii şcolii 

2016-2021 
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10.MECANISME  ȘI  INSTRUMENTE  DE 
MONITORIZARE  ȘI  EVALUARE  A 
IMPLEMENTĂRII  PDI 

 
Monitorizare. Evaluare 
 

 graficul asistențelor la ore / monitorizarea activităților din unitatea de 

învățământ; 

 fișe tip de asistențe; 

 fişe de apreciere; 

 rapoarte și procese verbale; 

 rapoarte semestriale și anuale în cadrul Consiliului profesoral și Consiliului 

de administrație; 

 existența și aplicarea procedurilor școlii; 

 rapoarte de evaluare internă a calității; 

 baza de date a unității; 

 planuri remediale, fișe de monitorizare a activității; 

 portofoliile cadrelor didactice, comisiilor metodice și de lucru, ale 

directorilor; 

 chestionare; 

 interevaluări; 

 interviuri de evaluare; 

 rezultate ale aplicării proiectului de dezvoltare instituţională 

 

Evaluarea implementării Planului de dezvoltare instituțională 

 autoevaluarea anuală, efectuată în baza planurilor operaționale anuale de 

activitate, rezultatele fiind incluse în raportul anual; 

 evaluarea finală, realizată în ultimul an de implementare, rezultatele fiind 

incluse în raportul de evaluare finală; 



 53

 
ANEXĂ: BUGETUL ESTIMAT 
 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.81                                                   
Cod Fiscal : 32578712 

 

 

PROPUNERE DE  BUGET  PENTRU  ANII  2016 - 2021 
 
 

  Propunerile de buget pentru anii 2017 - 2021  ale Şcolii Gimnaziale nr. 81, 

având  învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial, unitate care funcţionează cu 36 de 

clase, dintre care 22 clase pentru învăţământul primar şi 14 clase pentru învăţământul 

gimnazial, precum şi 9 grupe de preşcolari, conform planului de şcolarizare aprobat 

de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în următorii 5 ani, sunt 

următoarele : 

 

  PENTRU ANUL 2017 : 

TITLUL I “ CHELTUIELI  DE  PERSONAL”- 4 304 mii lei 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII –   2 337 mii lei 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (INVESTIŢII)- 813 mii lei 

  
 PENTRU ANUL 2018 : 

TITLUL I “ CHELTUIELI  DE  PERSONAL”- 5 165 mii lei 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII –   2 804  mii lei 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (INVESTIŢII)- 1 220 mii lei 

 

 PENTRU ANUL 2019 : 

TITLUL I “ CHELTUIELI  DE  PERSONAL”- 6 198 mii lei 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII –   3 367 mii lei 
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TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (INVESTIŢII) - 1 829 mii lei 

 

 PENTRU ANUL 2020 : 

TITLUL I “ CHELTUIELI  DE  PERSONAL”- 7 437 mii lei 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII –   4 038 mii lei 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (INVESTIŢII)- 2 744 mii lei 

 

 PENTRU ANUL 2021 : 

TITLUL I “ CHELTUIELI  DE  PERSONAL”- 8 925 mii lei 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII –   4 857 mii lei 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (INVESTIŢII) - 4 116 mii lei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit în septembrie 2016   
 
             
      Director, 
      Prof. dr. Badea Gheorghiţa 
 
 
 
             
      Director adjunct     
      Prof. înv. primar Andreescu Camelia  


