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ARGUMENT 

 
Planul de Dezvoltare Instituţională - 2016-2020 (PDI)  al Colegiului Naţional „Spiru Haret”, este un document şi, totodată, un instrument de lucru necesar fiecărei unităţi 

şcolare, întrucât asigură o imagine reală şi o analiză a ceea ce a fost şi este şcoala, dar, în acelaşi timp, proiectează pe termen lung activitatea viitoare, trasând repere clare. Pentru 
formularea viziunii și a misiunii, pentru stabilirea țintelor strategice și pentru dezvoltarea culturii organizaționale s-a folosit principiul continuității în politica educaţională a echipei 
manageriale şi a cadrelor didactice ale Colegiului Național „Spiru Haret”, continuitate justificată atât prin rezultatele academice şi socio-comportamentale ale elevilor, cât şi prin 
expectanţele părinţilor şi ale comunităţii locale. Viziunea și misiunea școlii pentru următorii patru ani sunt fundamentate atât pe studiul documentelor cu caracter legislativ, pe analiza 
atingerii țintelor strategice din Planul de Dezvoltare Instituțională al Colegiului Național „Spiru Haret“ pentru perioada 2011-2016, cât și pe diagnoza mediului intern și extern actual.  

Prezentul PDI reflectă cinci  direcții fundamentale ale activității viitoare din liceul nostru: 
1. continuarea bunelor practici din școală ce i-au permis acesteia un traseu ascendent în ultimii opt ani, atât din punct de vedere administrativ și educativ, cât și din cel al 

relațiilor dintre actanții educaționali (profesori-elevi), pe de-o parte, și dintre școală și comunitatea locală, pe de alta; 
2. optimizarea actului educativ prin stimularea competitivității în rândul elevilor și al cadrelor didactice, prin inițierea unor proceduri care să stimuleze promovarea valorilor, a 

respectului față de proprietatea intelectuală. În felul acesta, beneficiarii direcți ai serviciilor educaționale oferite de Colegiul Național „Spiru Haret“ vor dobândi un set de 
competențe, de valori și atitudini ce vor constitui o bază solidă în evoluția lor ca membri activi și demni ai unei societăți bazate pe respectarea valorilor tradiționale și ale 
Uniunii Europene; 

3. reducerea la minimum a birocratizării în scopul creșterii calitative a actului educativ;  
4. inițierea de proiecte al căror scop va fi acela de a promova imaginea instituțională la nivel local, național și internațional. 
5. promovarea și valorificarea moștenirii culturale a liceului, care îi definește unicitatea în peisajul liceelor din București și din România. 

  
 

Situaţia Colegiului Naţional „Spiru Haret”, existentă la momentul actual, cu resurse umane şi mijloace financiare bine fundamentate, este bună. Sporirea calităţii educaţiei şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de dezvoltare a tineretului necesită eforturi considerabile şi o perioadă de timp mai îndelungată. În acest context, prezentul document defineşte şi stabileşte 
priorităţile privind dezvoltarea instituţională a unităţii pentru realizarea misiunii sale. 
 

 

I. DIAGNOZA 
I.1. CONTEXTUL LEGISLATIV 

 Planul cadru pentru învăţământul preuniversitar (nivel gimnazial și liceal); 

 ORDIN nr. 4742 din 10 august 2016 privind aprobarea Statutul elevului; 
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 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5079/31.08.2016;  

 HG 1534/2008 – Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 

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

 O.M.E.N. nr. 4682/28.09.1998, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare (RODIS.). Metodologia de aplicare a Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a inspecţiei şcolare (MARODIS); 

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

 OUG 94/2014 privind modificarea și completarea Legii Educatiei Naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calității educației (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 968 din 30 decembrie 2014); 

 HG 1534/2008, Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 

 ORDIN nr.4595/22.07.2009, Criterii de evaluare a personalului didactic; 

 OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

 ORDIN nr.5132/10.09.2009, Reglementări privind activitatea educativă şcolară și extraşcolară; 

 ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a 
Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii; 

 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 767/31.10.2011; 

 ORDIN nr. 6143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic si didactic auxiliar, cu modificările ulterioare; 

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

 ORDIN nr. 4664 din 2 august 2016 privind aplicarea unor acte normative; 

 Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar 
 
Documente de referinţă: 

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul Educaţie; 

 Concluziile Consiliului Europei din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale („ET 2020”); 

 Strategia ARACIP pentru perioada 2011-2015: Recâştigarea încrederii în educaţie; 

 Rapoartele de activitate anuale ale echipei manageriale ale Colegiului Național „Spiru Haret“ din București (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016); 

 Planul managerial al Inspectoratului Școlar al Municipiului București (2014-2015; 2015-2016); 

 Proiectul de dezvoltare instituțională  2012-2016 

 Raport privind starea învățământului preuniversitar în România, 2015; 

 Statistica educației, Institutul Național de Statistică (http://www.insse.ro); 
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 Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului- http://europa.eu/; 

 Programul Naţional de Educaţie Parentală (1998 - 2004, susţinut de UNICEF); 

 Repere Fundamentale în Învăţarea şi Dezvoltarea Timpurie a copilului de la naştere la 7 ani (2007 - 2009, susţinute de UNICEF); 

 Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015—2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 418/2015; 

 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei - Managementul educaţional pentru instituţiile de învăţământ, Bucureşti, 2001; 

 Raport privind imaginea C.N.S.H.B.în comunitatea  locală  și eficiența  strategiilor  actuale de promovare a imaginii instituționale (2013-2014,  2014-2015). 
 

 

I.2. PREZENTAREA UNITĂȚII ȘCOLARE : DATE GENERALE 
 

Unitatea şcolară : Colegiul Naţional „Spiru Haret“, Strada Italiană nr. 17 Sector 2 - Bucureşti 
Tipul şcolii: gimnaziu şi liceu 
Limba de predare: română  
POPULAŢIA ŞCOLARĂ 
Număr de elevi : 1 1 1 5  
Număr de clase :      3 6 
Provenienţă :  mediu urban 9 4 5 / rural 7 0 
PERSONALUL SCOLII 
Număr de cadre didactice : 6 4 
Personal auxiliar :               1 0  
Personal nedidactic :          1 5  
 
 
 
 
SCURT ISTORIC:           
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Înfiinţat în anul 1913, la început ca gimnaziu, devine liceu în anul 1920. Colegiul poartă numele lui Spiru Haret, formatorul şcolii româneşti moderne. Principiul 
„cultivării individualităţii elevilor“, preconizat de Spiru Haret, şi spiritul inovator stau la baza activităţii din colegiul nostru. Aici elevii învaţă să înveţe, să-şi dezvolte spiritul 
critic, să fie autonomi, să-şi însuşească valorile cetăţeniei europene.  

Atrag atenția câteva momente importante din instoria liceulu. În 16 octombrie 1927 este inaugurată noua locație a școlii, construite cu fondurile strânse și de la 
asociația părinților elevilor. În acest spațiu educațional își desfășoară activitatea clase de „Real“ și „Modern“. Printre profesori îl putem aminti pe Dan Barbilian, iar 
printre elevii acelor ani pe: Constantin Noica, Nicolae Steinhardt,  Alexandru Elian. Cei 24 de bacalaureați ai anului 1927 sunt realizatorii unei deosebite performanțe 
școlare: Liceul „Spiru Haret”  - București este „clasificat întâiul pe țară”, cum citim în Raportul Comitetului Școlar. 

„Între democrație și totalitarism” se poate intitula etapa sinuoasă a evoluției liceului după 1937. De la instaurarea  monarhiei autoritare până la instituționalizarea 
comunismului, Liceul „Spiru Haret” crește și descrește. „Crește” prin respectarea tradiției haretiene , „descrește” pe măsură ce apar atentatele la multiculturalismul său 
tradițional, la diversitatea etnică și religioasă cunoscută. Revista liceului, „Vlăstarul“, înființată în 1923, cea mai longevivă publicație școlară la ora actuală, ce s-a 
bucurat de participarea, în colectivul redacțional, a unor personalități marcante ale culturii române (Mircea Eliade, Nicolae Steinhardt, Alexandru Elian, Dinu Pillat  etc.) 
va înceta să mai apară începând din anul 1943, dar își va relua activitatea în anul 1968, sub directoratul doamnei profesor Aurelia Teodorescu. 

După o serie de metamorfoze, determinate de contexte politice variate, ce au avut ca rezultat schimbări repetate ale profilurilor și ale numelui liceului, oficial, la 
15 februarie 2000, Liceul Teoretic „Spiru Haret” devine Colegiul Național „Spiru Haret” – București, ca urmare a inițiativei domnului director Adrian Pascu. Această nouă 
etapă a evoluției instituției este caracterizată prin diversificarea activității tradiționale, dar nu lipsesc nici elementele noi. „Tradiționalul” este ilustrat prin structură, 
reînființându-se gimnaziul pe lângă liceu. Dintre elementele noi se pot aminti: accentuarea procesului de descentralizare prin organizarea de concursuri pentru 
titularizarea cadrelor didactice, inițierea și derularea de proiecte privind reabilitarea, consolidarea și modernizarea infrastructurii educaționale. Totuși, reformele care au 
vizat procesul educațional  nu reușesc să elimine o anumită mentalitate fals elitistă, astfel încât, în profunzime, anumite structuri și stereotipii, moștenire a perioadei 
comuniste, persistă. 

Începând cu anul 2010, sub directoratul domnului profesor Alexandru Constantinescu, Colegiul Național „Spiru Haret“ din București cunoaște un traseu 
ascendent din toate punctele de vedere:  

 proiectele privind reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale s-au finalizat, școala beneficiind acum de dotări ce permit un act educațional înalt 
calitativ;  

 diversificarea ofertei curriculare: pe lângă clasele cu profil real (specializarea matematică-informatică) și uman (specializări: filologie, științe sociale), există două 
clase cu profil real, specializarea Științe ale naturii; oferta CDȘ este extrem de variată, desi nu în toate cazurile în consonanță cu aspirațiile/dorințele elevilor; 

 revista „Vlăstarul“, care apăruse sporadic în ultimii ani, a renăscut, preocuparea constantă a coordonatorilor fiind aceea de a pune în valoare tradiția, de a 
stimula implicarea elevilor în realizarea și promovarea ei;  

 activitățile extrașcolare, extrem de variate, au explodat efectiv (cerc de lectură, de chitară, de fotografie, de matematică etc.); 
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 biblioteca școlii, inactivă în anul 2011 din cauza lipsei unui bibliotecar, a fost repusă în funcțiune cu ajutorul voluntariatului elevilor. La aceasta se adaugă și 
activități precum:  casare, inventariere (fizică și virtuală)- ultimul inventar datând din 1960- și gestionarea fondului de carte – toate aceste activități coordonate 
de prof. Alexandru Constantinescu și Corina Buzoianu. Plus valoarea adusă activității educative din școală de funcționarea bibliotecii o constituie cei 160 de 
utilizatori activi, după cum reiese din fișele abonaților. 

 au fost initiate/implementate proiecte internaționale/europene (Comenius, Euroscola) și proiecte/concursuri naționale/interjudețene/municipale (Concursul 
Național de Matematică „Laurențiu Panaitopol“, Concursul Național de Informatică „Adolescent Grigore Moisil“, Concursul Interjudețean „SpirArt“, Concursul de 
creaţie literară în limba engleză ”Magic Words”, Proiectul-concurs „LiRégal”, Clubul European), dar și proiecte derulate în școală, menite a facilita orientarea 
socio-profesională a elevilor (spre exemplu, proiectul de parteneriat cu Spitalul Universitar de Urgență București, în cadrul căruia spiriștii au asistat la activități 
specific mediului intraspitalicesc);  

 în plus, promovabilitatea la examenul de bacalaureat a înregistrat progrese, astfel încâ, promoția  2015 - 2016 a înregistrat o promovabilitate de 100%. Mai mult 
decât atât, în cazul acestei promoții s-a înregistrat, în multe cazuri, rezultate mai bune la acest examen, comparative cu cele de la examenul de evaluare 
natională. 

 preocuparea pentru valorificarea potențialului cognitiv și aptitudinal al elevilor a devenit o constantă a activității didactice, concretizându-se, în perioada 2012-
2016, cu rezultate deosebite ale copiilor la olimpiadele și concursurile școlare;  

 în vederea optimizării procesului de evaluare și a relației școală-familie, a fost implementat, în anul școlar 2011-2012, proiectul Catalogul Virtual; 

 activitatea de promovare a imaginii instituționale în mediul virtual s-a dezvoltat considerabil: nu numai că site-ul școlii, cnshb.ro, reprezintă o interfață mereu 
actualizată în relația cu beneficiarii direcți și indirecți ai serviciilor educative oferite de școală, dar numeroase activități extrașcolare au fost mediatizate on-line;  

 eficientizarea Comisiei pentru Evaluare și Asigurarea Calității, ai cărei membri au elaborat un set de proceduri-cheie pentru buna desfășurare și transparența 
actului educativ, pentru identificarea nevoilor beneficiarilor direcți/indirecți ai educației; 

 nu în ultimul rând, două  evenimente unice în istoria liceului au avut loc în anul școlar 2015-2016:  
1. în urma consultării elevilor, a părinților acestora și a cadrelor didactice, a fost aprobată trecerea într-un singur schimb, aspect absolut esențial atingerii 

viitoarelor ținte strategice ale liceului nostru; 
2. Aprobarea unei proceduri privind transferul elevilor care să releve transparența acestui proces, respectându-se, astfel, prevederile art. 2 din Legea 

Educației Naționale („Legea are ca viziune promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi 
acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate“), ale art. 3,   respectându-se, astfel: 
principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare, principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se 
raportează la standarde de referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale, principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate 
educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente, principiul asigurării egalităţii de şanse, principiul transparenţei - concretizat în asigurarea 
vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor, prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora și principiul descentralizării - în baza căruia deciziile 
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principale se iau de către actorii implicaţi direct în proces. De asemenea, s-a ținut cont de Strategia  Pentru  Consolidarea  Administrației  Publice (2014 - 
2020), în care se precizează: „sunt necesare procese decizionale coerente, resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și 
transparent al cheltuielilor publice, o structură instituțional-administrativă adecvată, proceduri de funcționare clare, simple și predictibile”.  

Așadar, situat într-o zonă centrală, aproape de km 0, Colegiul Naţional „Spiru Haret“ este accesibil elevilor din întreg municipiul Bucureşti, fiind o alegere 
inspirată a absolvenţilor de şcoală primară şi de gimnaziu, care doresc să obţină performanţe în cadrul învăţământului gimnazial/liceal şi nu numai. Rezultatele elevilor 
noștri vorbesc de la sine. În plus, școala noastră vine în întâmpinarea nevoilor copiilor, stimulându-le și valorificând potențialul lor aptitudinal și cognitiv. Dovada o 
constituie paleta diversificată a activităților extrașcolare, care se extinde de la an la an, în funcție de rezultatele chestionarelor de satisfacție administrate elevilor de 
clasa a IX-a la începutul fiecărui an școlar. 
  
 

I.3. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 
 

I.3.1. Contextul socio-economic 
- Identificarea tipului de populație din sectorul din care provine institutia și justificarea existenței unității, a tipului de elevi cărora li se adresează, ponderea acestora în 

cadrul populației 

-  Dotări socio-culturale şi sportive ale zonei 
-  Aspecte privind dezvoltarea economico-socială 

 O populaţie şcolară provenită majoritar din categorii socio-profesionale favorizate; 
 O localizare într-un spațiu de 12 000 mp în centrul Bucureştilor; 
1. Un corp profesoral calificat, experimentat şi stabil; 
 Indicatori de reuşită pozitivi: excelente rezultate la examene şi concursuri; orientare post-bacalaureat spre cele mai bune filiere; 
 Activităţi perişcolare în dezvoltare: ateliere; activităţi culturale şi sociale; parteneriate externe; proiecte educative 
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I.3.2 Populaţia şcolară 
 
Număr total elevi în ultimii ani: 
 

Anul şcolar Număr 
total 
elevi 

Provenienţa Nr. băieţi/fete Număr elevi/forme de învăţământ 

Mediu 
urban 

Mediu 
rural 

Număr 
băieţi 

Număr 
fete 

 învăţământ 
gimnazial 

învăţământ liceal 

2013/2014 1113 1103 10 441 672  118 995 

2014/2015 1149 1138 11 436 713  129 1020 

2015/2016 1143 1134 9 451 692  133 1010 

 
 
 Număr de elevi bursieri/categorii de burse 
 

Anul şcolar Număr elevi cu 
bursă socială 

Număr elevi cu bursă 
medicală (orfani) 

Număr elevi cu 
bursă de merit 

Număr elevi cu 
bursă de studiu 

2013/2014 37 6+29 578 2 

2014/2015 39 8 + 29 618 2 

2015/2016 36 8 + 25 895 3 

 
 PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAȚA ȘCOLARĂ 
 

 Procentul de participare la consiliul consultativ al elevilor: 3,2 % 

 Procentul de participare la echipa de baschet/volei/fotbal/șah/sporturi individuale etc : 10 % 

 Procentul de participare la manifestările cultural-educative ale şcolii: 75 % 
Tipuri de activităţi cultural-educative şi procent de implicare: 

 Serbări şcolare: 80 % 

 Concursuri literare: 6 % 
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 Balul bobocilor, Balul majoratului 94 % 

 Campionatele de fotbal, volei, baschet, şah, tenis de masă etc.  la nivelul liceului: 10 % 

 Programul de educaţie pentru sănătate: 13 %  

 Cercuri: fotografie, teatru, chitară, lectură, dezbateri academic, film: 13 % 

 Vizionări de spectacole, vizite la muzee: 55 % 

 Excursii (recreative, de documentare): 35 % 
Notă: Procentul a fost stabilit prin raportare la numărul elevilor ce puteau fi implicaţi în activitatea respectivă.  
 
- Comportamentul elevilor (abateri de la comportamentul precizat în reglementările în vigoare): 
 
 
 
 
 
 
 
I.3.3. Nivele de învăţământ 
 

An şcolar 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Nr. clase nivel 
gimnazial 

 
4 

 
4 

 
4 

Nr. clase nivel liceal   
3 2 

 
3 2 

 
3 2 

Specializări la nivel 
liceal 

Matematică – Informatică 
Ştiinţe ale Naturii 

Filologie 
Ştiinţe Sociale 

Matematică – 
Informatică 

Ştiinţe ale Naturii 
Filologie 

Ştiinţe Sociale 

Matematică – Informatică 
Ştiinţe ale Naturii 

Filologie 
Ştiinţe Sociale 

violenţă furt complicitate la 
furt 

consum de băuturi 
alcoolice 

fumat fuga de 
acasă 

0,004% 0 0 0 10-15 % 0,001% 
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Opţiuni şcolare şi 
profesionale la 
terminarea ciclului 
liceal 

 
97 % 

 
97 % 

 
97 % 

Total nr. clase 
realizate 

  
3 6 

 
3 6 

 
3 6 

Total nr. clase 
propuse 

  
3 6 

 
3 6 

 
3 6 

Număr clase 
realizate/ număr 
clase propuse 

 
3 6 / 3 6 

 
3 6 / 3 6 

 
3 6 / 3 6 

 
 
I.3.4. Situaţia la învăţătură în ultimii trei ani 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Anul şcolar Rezultate la examene naţionale Procente de promovabilitate 

Bacalaureat Testare 
nationala/ 
Evaluare 
nationala 

 Gimnaziu Liceu 

2013/2014 Înscriși: 232 
Promovați: 229 

 

înscriși 24 
promovați 24 

 

 100 % 98,70 % 

2014/2015 Înscriși:  271 
Promovați:267 

 

înscriși  29 
promovați 29  

 

 100 % 98,50 % 

2015/2016 Înscriși: 259 
Promovați: 259 

 

Înscriși: 30 
Promovați: 30   

 

 100 % 100 % 
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Rezultate obținute de elevii Colegiului Național „Spiru Haret“ București la olimpiadele/concursurile  școlare (2013-2016) 
An școlar 2013-2014 
 
Etapa pe municipiu: 41 DE ELEVI PARTICIPANȚI- 37 DE PREMII  
 

DISCIPLINA NR. 
PARTICIPANȚI 

PREMII 

      Limba engleză /Cultură și Civilizație 4 Premiul I-5 
Premiul II-15 
Premiul III-8 

       Informatică 6 Premiul I-1 
Premiul III-3 
Mentiune-3 

       Limba germană 2 2 premii 

       Limba engleză 21 Premiul I-2 
Premiul III-1 
Mentiune-1 

       Limba română 1  

       Matematică 3 Premiul I-1 
Premiul III-1 

       Religie 1 Premiul I-1 

       Limba franceză 1                  Premiul I-1 

         
ETAPA NAȚIONALĂ -  11 ELEVI PARTICIPANȚI   

DISCIPLINA PREMII 
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An scolar 2014-2015 

  
ETAPA PE MUNICIPIU - 53  DE ELEVI PARTICIPANȚI 

DISCIPLINA NR. 
PARTICIPANȚI 

PREMII 

Limba latină 1 Premiul II-1 

Limba engleză 13 Premiul I-3 
Premiul II-3 
Premiul III-5 
Mentiune-2 

Informatică 5 Premiul I-1 
Premiul II-2 

Limba română 2 

Limba engleză -Mențiune 1 

Limba franceză -Premiul I 1 

Limba germană-Premiul II/Premiul III 2 

Matematică aplicată-Premiul I (un elev) 3 

Religie 1 

Informatică - Premiul III 1 
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Premiul III-1 
Mentiune-2 

TIC 1 Premiul III-1 

Limba franceză 2 Premiul II-2 

Limba română 25 Premiul I-2 
Premiul II-3 
Premiul III-9 
Mentiune-11 
Premiul special-2 

Limba germană 1 Premiul I-1 
Mentiune-2 

Matematică 5 Premiul I-1 
Premiul III-1 
Mentiune-3 

 
ETAPA  NAȚIONALĂ - 5 ELEVI PARTICIPANȚI 
 

DISCIPLINA PREMII 

Limba germană 2 premii 

Informatică online Premiul III 

Limba română 2 premii speciale 

 
An scolar 2015-2016 
 
ETAPA PE MUNICIPIU - 84  DE ELEVI PARTICIPANȚI 

DISCIPLINA NR. ELEVI 
PARTICIPANȚI 

PREMII 

Informatică 2 1 

Istorie  1 1 

Limba engleză  28 Premiul I-4 
Premiul II-7 
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Premiul III-12 
Mentiune-4 

Limba franceză 3 3 premii 

Limba latină 2 Premiul II-1 

Limba română 31 Premiul II-7 
Premiul III-12 
Meniune-11 

Matematică 16 Premiul II-1 
Premiul III-1 

TIC 1 Mentiune-1 

 
ETAPA NAȚIONALĂ - 14 ELEVI PARTICIPANȚI 

DISCIPLINA PREMII 

Informatică Premiul III 

Istorie Premiul III 

Matematică  M2 – Concursul Haimovici 3 mențiuni 

Limba franceză II,III 

Matematică III 

Notă; statistica a fost realizată pe baza unei selecții din baza de date existentă în Catalogul Virtual al școlii.   
 
  

 Indicatori de eficienţă internă – efective 2015-2016 
 

INDICATOR A B A/B X 
100 
% 

a. Promovabilitate Nr. elevi promovaţi la sfârşit 
de an şcolar  
 

Nr. total elevi 
 
 

 
 
 

2013/2014   1113 1113  100% 
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2014/2015  1149 
2015/2016 1141 

1149 
1143 

100% 
99,82% 

b. Repetenţie Nr. elevi declaraţi repetenţi 
la sf. Anului 

Nr. total elevi înscrişi  

2013/2014-0 
2014/2015-0 
2015/2016-2 

1113 

1149 
1143 

0% 
0% 
0,17% 

c. Abandon şcolar Nr. elevi care au părăsit 
educaţia pe parcursul anului 
scolar 

Nr. total elevi înscrişi  

2013/2014-0 
2014/2015-0 
2015/2016 -0 

1100 
1143  
1151 

0 
0 
0 

d.Absenteism / 
neparticipare la cursuri 

Nr. total absenţe în anul 
şcolar 

Suma de produse pe clase 
(Nr. de ore x număr de elevi 
înscrişi în anul şcolar) 

 

2013/2014 - 16356 (13146 
motivate) 
2014/2015  18306 
(motivate 15011) 
2015/2016  

17991600 
 

20923758 
 

18635291 

  

e Promovabilitate la 
bacalaureat   

Nr. total elevi promovaţi Nr. total elevi înscrişi  

2013/2014 229 
2014/2015  267 
2015/2016 259 

232  
271 
259 

98,70% 
98,52% 
100% 

f. Rezultate la bacalaureat   Nr. elevilor cu medii sub 7 Nr. elevilor cu medii peste 7  

 2013/2014- 25 
2014/2015- 11 
2015/2016- 6 

204 
256 
253 

 

mailto:haretiana2012@hotmail.com


    Colegiul Naţional Spiru Haret  cu clase V – XII 
     Bucureşti, Str. Italiană, nr. 17, Sector 2 
     Tel: 004-01-3.13.64.62; Tel/Fax: 004-01-3.14.60.97 
     e-mail: haretiana2012@hotmail.com 
     www.cnshb.ro 

 

 

     PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2016-2020 

17 

 
Un aspect important îl reprezintă rezultatele obținute de elevi/colective de elevi la diverse concursuri școlare, organizate de M.E.N.C.Ș. Astfel, revista liceului, 

Vlăstarul, a obținut în ultimii trei ani Locul I și Titlul de Laureat la faza națională a Concursului de Reviste Școlare. Un alt concurs care a pus în lumină seriozitatea și 
valoarea muncii depuse de profesorii și elevii liceului a fost Euroscola. Deși aflată la prima participare, echipa CNSHB a obținut Locul I pe țară, aspect deloc de neglijat, 
întrucât a fost vorba despre simularea adoptării unui act legislativ în Parlamentul European, finalizat prin elaborarea unei rezoluții cu privire la rata șomajuluiîn rândul 
tinerilor.  
 
I.3.5. RESURSE UMANE 
 

 Repartizarea personalului didactic  
 

AN ȘCOLAR PERSONAL DIDACTIC CALIFICAT 
   

cu alte 
specializări 

 
 
necalificat 

 
în curs de 
calificare 

titular suplinitor Rata fluctuaţiei 
cadrelor 

didactice % 

Motivele 
fluctuaţiei 

2013/2014 61 
61 
62 

 

7 
7 
9 

 
1% 

 
profesori 
suplinitori 

 
0 

 
0 

 
0 2014/2015 

2015/2016 

 
 

 Indicatori calitatea resurselor umane 
 

INDICATORUL A B A/B X 100 
% 

a. Pondere personal 
didactic cu o vechime în 
unitate mai mare de 4 ani 

Nr. cadre didactice cu o 
vechime în unitate mai mare 
de 4 ani 

Nr. total de cadre 
didactice 

Ponderea, % 
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2013/2014- 68 
2014/2015- 72 
2015/2016-71 

68 
72 
71 

 100% 

b. Ponderea personalului 
cu doctorat 

Nr. cadre didactice cu 
doctorat 

Nr. total de cadre 
didactice 

Ponderea, % 

2013/2014- 4 
2014/2015  6 
2015/2016-7 

68 
72 
71 

 5,8% 
8,3% 
9,8% 

c. Ponderea personalului cu 
gradul I 

Nr. cadre didactice cu 
gradul I 

Nr. total de cadre 
didactice 

Ponderea, % 

2013/2014- 46 
2014/2015  45 
2015/2016- 45 

68 
72 
71 

67,6%  
62,5% 
63,8% 

d. Ponderea personalului 
cu gradul II 

Nr. cadre didactice cu 
gradul al II-lea 

Nr. total de cadre 
didactice 

Ponderea, % 

2013/2014- 8 
2014/2015  10 
2015/2016-12 

68 
72 
71 

11,7%  
13,8% 
16,9% 

e. Ponderea cadrelor 
didactice cu performanţe în 
activitatea metodico-
ştiinţifică, inclusiv metodişti 

Nr. cadre didactice cu 
performanţe în activitatea 
metodico-ştiinţifică 

Nr. total de cadre 
didactice 

Ponderea, % 

2013/2014-  15 
2014/2015-16 
2015/2016 -20 

68 
72 
71 

22% 
22,2% 
28,1% 

f. Participarea elevilor 
şi/sau cadrelor didactice în 
activitatea metodico-
ştiinţifică 

Pondere elevi, % Pondere profesori, % Pondere elevi/ 
Pondere 
profesori 

100 % 100 % 100 % 

g. Competenţe de utilizare Nr. cadre didactice cu Nr. total cadre didactice Pondere, % 
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a calculatorului 
(Word+Excel) în rândul 
cadrelor didactice 

competenţe de utilizare a 
calculatorului (Word+Excel) 

2013/2014- 68 
2014/2015-72 
2015/2016-71 

68 
72 
71 

 100 % 
100 % 
100 % 

h. Ponderea cadrelor 
didactice cu gradaţie de 
merit 

Nr. cadre didactice cu 
gradaţie de merit 

Nr. total cadre didactice Pondere, % 

2013/2014- 20 
2014/2015-23 
2015/2016-18 

68 
72 
71 

29,4% 
31,9% 
25,3% 

i. Ponderea cadrelor 
didactice care în ultimii 5 
ani au urmat cel puţin o 
formă de perfecţionare  

Nr. cadre didactice care în 
ultimii 5 ani au urmat cel 
puţin o formă de 
perfecţionare 

Nr. total cadre didactice Pondere, % 

2013/2014- 68 
2014/2015-72 
2015/2016-71 

68 
72 
71 

100 % 
100% 
100% 

 
 
I.3.6.  INFRASTRUCTURĂ ŞI RESURSE ALE ŞCOLII 
 

 Starea clădirii, vârsta şi anul ultimei renovări 
 

Anul construcţiei Corp A – 1926 – 1927, Sala de Sport 1937,  
Latura de Est 1966, Latura de Nord 1978 

Anul ultimei renovări 2010 - 2011 

 

 Organizarea spaţiului şcolar 
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Entitate spațiu scolar Nr. entități Suprafața Aprecierea stării 

Săli de clasă 36 6188,35 m2 Bună 

Cabinete pe discipline 3 54 m2 Bună 

Laboratoare pe discipline 3 198 m2 Bună 

Săli de sport 1 958,20 m2 Bună 

Bibliotecă 1 97 m2 Bună 

Sală resursă    

Cabinet metodic 6 108 m2 Bună 

Saă profesorala 1 64 m2 Bună 

Cabinet de asistență și consiliere 1 18 m2 Bună 

Cabinet stomatologic 1 19,50 m2 Bună 

Sală TIC 4 256 m2 Bună 

Cabinet medical 1 19,50 m2 Bună 

Sală de lectură 1 30 m2 Bună 

Sală de festivitati 1 87 m2 Bună 

 

 Calitatea construcţiei şcolare; întreţinerea spaţiilor exterioare şi a terenurilor existente  
 

S T A R E A      C L Ă D I R I I 

Categorie Bună Necesită reparaţii minore Necesită reparaţii semnificative 

Aspect general *   

Aspectul faţadei *   

Acoperişul *   

Burlane şi jgheaburi *   

Uşi şi geamuri *   

Curăţenie *   

Antifonie, linişte necesară *   
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S T A R E A      C L Ă D I R I I 

Categorie Bună Necesită reparaţii minore Necesită reparaţii semnificative 

Ventilaţie, aerisire *   

Curăţenia spaţiilor exterioare *   

Amenajarea curţii şi aspectul ei *   

Existenţa gardului împrejmuitor *   

Amenajarea căilor de acces către şcoală *   

Sistem de siguranţă a elevilor *   

Sistem de siguranţă a materialului didactic *   

 
 

 Încadrarea în normele de igienă şcolară a spaţiilor de învăţământ 
 

Suprafață utilă/ elev Suprafață utilă Nr. elevi M2/elev 

6188,35 m2 1110 6,09 m2 

 % din suprafața totală 
 Foarte Bine 

% din suprafața totală 
 Bine 

% din suprafața totală 
 Nesatisfacator 

Încalzire/ temperatură 100%   

Iluminat 100%   

Starea pavimentului 100%   

Starea ușilor și a ferestrelor 100%   

Aerisire naturală 100%   

Microclimat (umiditate, zgomot) 100%   

Condiții ergonomice pentru 
organizarea lecțiilor în laboratoare, 
cabinete, ateliere școlare 

100%   
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 Utilizarea spaţiilor 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Dotarea cu principalele echipamente de comunicare şi IT 
 

Telefon fax Calculator în stare de funcţionare Copiator TV şi video Radio 
Casetofon 
CD Player 

direct prin oficiul poştal Număr total Conectate la 
internet 

  

Da  Da 130 125 5 25 1 0 

 

 
I.3.7.CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ 

 

 
Este caracterizată printr-un ethos instituțional stimulativ, în cadrul căruia respectul față de moștenirea înaintașilor impune școlii responsabilitate, angajare, 

studiu, performanță și competiție. În mentalul colectiv al elevilor și al profesorilor acestui liceu s-a înrădăcinat un sentiment de mândrie, datorat absolvenților care, grație 
și educației primite aici, au devenit personalități de marcă ale culturii românești (Mircea Eliade, Nicolae Steinhardt, Constantin Noica, Grigore Moisil, Octavian Paler, 
Andrei Pleșu etc.). Valorile dominante sunt: echitate în relaţiile interpersonale, cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, libertate de 
exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm și, nu în ultimul rând, dorinţa de afirmare. Există şi cazuri de rutină, conservatorism, reduse, însă, ca pondere. 
Colegiul Național „Spiru Haret“ funcționează, în linii mari, ca o echipă, doar în cazul situațiilor inovative înregistrându-se tensiuni minore. Personalitatea școlii este 

Indicatori de utilizare A B AB 

Indicele de utilizare a spațiilor cu destinație pentru 
învațamant 

Nr. claselor de elevi Nr. spațiilor funcționale Nr. clase/sală 

                    36                        37                     36/36 

Număr de schimburi în care funcționeaza școala                                                               1 schimb/ zi 

Gradul de ocupare a suprafeței educaționale  Suprafața educațională Nr. total elevi Elevi/m2 

  760,55 m2   1108        7, 48 m2 
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pregnantă, simbolurile ce o pun în lumină fiind: efigia lui Spiru Haret, sigla liceului și cea revistei „Vlăstarul“ (cea mai longevivă publicație școlară, înființată în anul 
1923). 

         
 

Din setul de elemente care formează cultura organizațională a școlii noastre putem enumera: celebrarea anuală, pe data de 12 decembrie, a Zilei 
Absolventului, a zilei de naștere a lui Spiru Haret prin Colocviile Haretiana (15 februarie), imnul liceului (în interpretarea celor de la Holograf) și al revistei Vlăstarul, 
organizarea Săptămânii Porților Deschise, a întâlnirilor cu generațiile anterioare de elevi. În plus, sunt organizate, în spiritul unei tradiții ce descinde din perioada 
interbelică, competiții sportive (spre exemplu, baschet, șah). De asemenea, fiecare elev al liceului posedă o legitimație și o insignă ce conțin simbolurile amintite. 

Liceul nostru se bucură de o apreciere pozitivă la nivelul municipiului București (situându-se pe un binemeritat loc 6) și la nivel național, fiind clasat al 11-lea 
într-o ierarhie realizată în funcție de rezultatele admiterii în liceu, 2016. 

Consiliul de administraţie a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor, cât şi a cadrelor didactice ,a 
părinților şi a întregului personal al școlii.   
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II. 2.1 Relații între diferite categorii de personal 
 Cultura organizațională în unitatea noastră de învățământ are valențe multiple. Având în vedere numărul mare de cadre didactice și de elevi, posibilitățile de 
dezvoltare a creativității individuale prin acceptarea unor noi concepte, roluri sau modele exemplare au o largă paletă de manifestare, atât în cadrul colectivului de cadre 
didactice, cât și în cel al grupurilor de elevi. 

Relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subaltern, profesor - părinţi, profesor-profesor etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional 
deschis, stimulativ. Există o bună delimitare a responsabilităţii cadrelor didactice (există comisii constituite pe diverse probleme), precum şi o bună coordonare a 
acestora. Există, de asemenea, un cadru de evaluare a personalului didactic în funcţie de performanţele reale obţinute în procesul instructiv-educativ. 
         În relaţia director – profesori, profesori – profesori: 

 S-a constituit o conducere democratică, prin luarea deciziilor în comun. Are loc consultarea permanentă a şefilor de arii curriculare/de catedră. Se acceptă și 
sunt sprijinite propunerile şi iniţiativele profesorilor menite a optimiza activitatea educativă, climatul educational din școală și a promova imaginea instituțională 
în colectivitate; 

 În cadrul colectivului de profesori există, indiferent de vârstă şi de specialitate, colaborare, spirit de echipă şi atmosferă propice desfăşurării procesului instructiv 
– educativ. Totuși, începând din anul școlar 2012, s-a înregistrat și o creștere a indicelui de competitivitate în cadrul unor catedre, consecința directă 
reprezentând-o rezultate deosebite la concursuri și olimpiade școlare.  
În relaţia director – personal administrativ, TESA, profesori, celelalte categorii de personal: 

 Se constată respectarea sarcinilor de  serviciu, ierarhia este acceptată şi respectată; 

 Consiliul de administraţie apreciază contribuţia personalului şi o stimulează; 

 Colaborarea profesori – personal administrativ asigură realizarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea întregii activităţi didactice. 
            În relaţia şcoală – părinţi: 

 Se manifestă o colaborare bună între părinţi şi comitetele de părinţi, respectiv între conducerea şcolii şi Comitetul de părinţi pe şcoală, care se implică în 
organizarea şi buna desfăşurare a activităţii şcolare şi extraşcolare, mai ales pentru atragerea surselor extrabugetare necesare bunului mers al vieţii şcolii. 

 Recunoaşterea importanţei părinţilor în favorizarea succesului şcolar al tinerilor a determinat conducerea școlii  să susţină necesitatea întăririi legăturilor dintre 
părinţi şi şcoală prin implementarea proiectului Catalogul Virtual (ADSERVIO). Astfel, părinții au acces oricând la  vizualizarea situației școlare  a copiilor, pot 
comunica eficient cu profesorii, pot furniza diferite documente diriginților, astfel încât se constată o tendință de debirocratizare a activității din școală. În plus, 
implementarea acestui proiect a avut avantajul stimulării unor cadre didactice, reticente față de utilizarea resurselor IT, de a constata beneficiile acestora în 
activitatea didactică, așa cum rezultă din statistica următoare: 
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Așadar, atât părinţii cât şi profesorii 
beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. 
Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai 
bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea 
stereotipiilor, şi continuând cu identificarea unor 
interese comune în beneficiul copiilor. În sfârşit, 
colaborarea este benefică şi pentru şcoală, părinţii 
aducând deseori resurse suplimentare ce pot 
susţine rolul educativ al şcolii, dar oferă şi un cadru 
pentru o continuă reevaluare. 

 În plus, Comisia pentru Evaluare și 
Asigurarea Calității administrează, în 
perioada de înscriere a elevilor în clasa a 
IX-a, un chestionar de identificare a nevoilor 
beneficiarilor direcți și indirecți ai aducației. 
Rezultatele sunt centralizate într-un raport 
ce are rolul de a orienta activitatea 
educativă din școală, în așa fel încât să 
răspundă solicitărilor tuturor beneficiarilor 
educației.  

 
Relaţia Consiliul de administraţie – 

Consiliul elevilor: 
        - Consiliul elevilor este antrenat în 

rezolvarea problemelor referitoare la respectarea 
Regulamentului de ordine interioară, organizarea unor activităţi extraşcolare cu caracter sportiv, cultural-artistic şi distractiv, asigurarea  în mediul elevilor a unui climat 
de colegialitate, prietenie, spirit de inițiativă și competitivitate. 
         -  Întărirea  relaţiilor profesor-elev, elev-elev prin intermediul Consiliului Elevilor şi al Consiliului de Administrație, între care exista o colaborare strânsă, prin 
Coordonatorul de Proiecte și Programe Educative Școlare si Extrașcolare. Există, de asemenea, și Avocatul Elevilor, structura care apără și susține interesele elevilor 
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în relația cu profesorii și cu conducerea școlii. Nu în ultimul rând, conform art. 20 (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a instituțiilor din învățământul 
preuniversitar (2014), un cadru legislativ recent a permis elevilor implicarea în actul decizional la nivel de școală, prin reprezentantul Consiliului elevilor („Reprezentantul 
elevilor din liceu participă la toate ședințele consiliului de administrație, având statut permanent, cu drept de vot (…)“. Astfel, elevul, ales conform unei proceduri 
transparente, în urma consultării reprezentanților fiecărei clase, a intervenit cu propuneri în adoptarea unor decizii privind bunul mers al activităților din școală  (spre 
exemplu, stabilirea datelor pentru balul de absolvire, balul bobocilor). 

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. 
 

Relaţia şcolii cu comunitatea 

Reprezentant 
comunitate 

Rol Program de colaborare / protocol de 
parteneriat/ activitate de sprijin 

Nivel de 
implicare 

Probleme identificate 

Părinţii a) sprijină unitatea de învăţământ în activitatea de 
consiliere şi de orientare socio-profesională a elevilor; 
b) sprijină unitatea de învăţământ în organizarea şi 
desfăşurarea unor activităţi extraşcolare; 
c) au iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor 
de studiu pentru elevii clasei (spre exemplu, instalarea 
de videoproiectoare în fiecare sală de clasă, jaluzele, 
plante de interior și de exterior, reparații); 
d) în anumite cazuri, destul de rare, atrag persoane 
fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau 
materiale, susţin programe de modernizare a activităţii 
educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală; 
e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în 
întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei 
materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ 

Acord de parteneriat între şcoală, 
părinţi şi elevi 
Existența statutului APPA  

Bun 1) Nu toţi părinţii se implică în 
colaborarea cu şcoala: 
2) Nevoia unei mai bune 
informări/cunoaşteri și a unei 
participări mai active și realiste  
în viaţa şcolii; 
3) imixtiunea nejustificată a 
părinților în formarea colectivelor 
de elevi a determinat  echipa 
managerială a școlii să 
elaboreze și să aplice, începând 
cu anul școlar 2015-2016, o 
procedură de transfer a elevilor; 
4. părinți dezinteresați care, deși 
nu verifică situația școlară a 
copiilor, apar la finalul 
semestrului al II-lea (în special în 
clasa a XII-a) exercitând presiuni 
asupra cadrelor didactice și 
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asupra echipei manageriale de a 
favoriza elevul respectiv în 
procesul evaluării; 
5. reactualizarea  echipei 
decizionale din APPA; 

Consiliul local  Finanţarea cheltuielilor de personal şi de 
întreţinere; 

 Susţinerea parteneriatelor;  

 Implicarea elevilor în viața comunității locale 
(există un Consiliu Local al elevilor) 

 

Consultări şi activităţi de sprijin pe 
baza hotărârilor CL 

Bun  Necesitatea asanării zonei 
adiacente şcolii (localuri în 
care se servesc băuturi 
alcoolice); 

 Nevoi suplimentare de 
întreţinere a bazei materiale; 

 Designul administrației 
locale de sector nu reflectă  
interesele și oportunitățile 
commune cu liceele, din 
cauza provenienței elevilor 
(mulți vin din alte sectoare 
sau chiar din afara 
Bucureștilor) 

Primăria Susţinerea activităţilor extracurriculare 
Partener în proiecte de colaborare şi dezvoltare: 

 Primăvara Școlilor 

 Centrul de Execelnță în Matematică  

 Clubul Media 

 Tabere și excursii școlare în țară (Costinești, 
Predeal) și străinătate (Grecia), în care au 
fost implicați 20% din elevii școlii; 

 Proiectul Civitas; 

 Concursul de fotografie,,Ochiul magic”; 

Aprobarea  bugetului anual; 
Stabilirea nevoilor de investiţii şi 
reparaţii, dotări 
Implicarea colegiului in majoritatea 
activitatilor educative scolare si 
extrascolare initiate de Primaria 
Sectorului 2 si de Primaria Generala  

Foarte bun  Necesitatea asanării zonei 
adiacente şcolii (localuri în 
care se servesc băuturi 
alcoolice); 

 Nevoi suplimentare de 
întreţinere a bazei materiale; 

 Designul administrației 
locale de sector nu reflectă  
interesele și oprtunitățile 
comune cu liceele, din 
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 Proiectul-concurs 5 licee-5 teatre; cauza provenienței elevilor 
(mulți vin din alte sectoare 
sau chiar din afara 
Bucureștilor); 

 Consiliul de administrație al 
școlii are în componență 3 
membri care nu pot participa 
ori  de câte ori e nevoie la 
întrunirea membrilor 
acestuia; 

ONG-uri  
  

Sprijin în susţinerea activităţii de performanţă, în 
organizarea de activităţi extraccuriculare; 
Punte de legătură între şcoală şi comunitate  

Premii acordate elevilor; 
Finanţarea participării la concursuri şi 
competiţii 
Infiintarea in cadrul colegiului a 
Clubului IMPACT- grup de initiativa 
comunitara care promoveaza 
voluntariatul. 
Derularea a numeroase proiecte 
extrascolare cu accent pe caracterul 
formativ al educatiei elevilor. 

Foarte bun Găsirea altor ONG-uri care să se 
implice în dezvoltarea şcolii 

Reprezentant al 
comunităţii în 
consiliul de 
administraţie 

Ţine legătura cu CL  Susţine proiectele de dezvoltare a 
şcolii în CL 

Bun   
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Reprezentanti ai 
părinţilor în 
consiliul de 
administraţie 

Ţin legătura cu C.A. 
Participa activ la sedintele C.A.  

 Susţin proiectele de dezvoltare a 
şcolii în Consiliul Părinților  

 Se implica activ în coordonarea 
administrativă a colegiului. 

Foarte bun   

Biserică Biserica „Oțetari”| Se implică active în programe de 
educație moral-creștină 

Bun  

Poliție locală Plan comun Minister-Poliție Se implică în educarea spiritului civic, 
în activități e prevenire a actelor de 
violență 

Bun  

Direcția de 
sănătate publică 

Cabinet medical-stomatologic  Evaluează periodic starea de sănătate 
a elevilor 

Bun  

Facultăți Contracte de colaborare pentru formarea inițială în 
meseria didactică 

Susțin formarea inițială a cadrelor 
didactice 

Bun  
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I.3. 8.  ANALIZA  SWOT 
 

Principalele surse de informare pentru diagnostic și analiza de nevoi au fost, în esenţă, cele de mai jos: 
 

 documentele scrise, oficiale şi neoficiale şi datele statistice din şcoală şi din comunitate (primărie, autorităţile sanitare, poliţie etc.); 
 interviurile de grup sau individuale, mai ales cu persoanele cheie din domeniu; 
 diferite tipuri de chestionare. 

 
Lista de nevoi pe care şcoala le poate satisface: 
 

 Abilităţi sociale 
 Afective 
 Alegere 
 Auto-orientare 
 Capacităţi referitoare la viaţa de zi cu zi 
 Cercetare 
 Compensaţii 
 Competiţie 
 Comunicare 
 Consiliere 
 Control 
 Cooperare 

 Coordonare 
 Cunoaştere 
 Dezvoltare personală 
 Dezvoltare profesională 
 Educaţie multiculturală 
 Educaţie multilingvistică 
 Formare continuă 
 Formare iniţială 
 Imagine pozitivă de sine 
 Implicare 
 Independenţă 
 Informaţie 
 Instruire 

 Înregistrarea informaţiilor 
 Învăţare 
 Munca în echipă 
 Participare la decizie 
 Planificare 
 Relaţii inter-umane adecvate 
 Resurse de învăţare şi materiale auxiliare 
 Satisfacţie 
 Schimbare şi idei noi 
 Supraveghere 
 Testare 
 Tradiţie şi cunoaşterea moştenirii culturale

 
MANAGEMENT 

PUNCTE  TARI 
(ce trebuie continuate) 

PUNCTE  SLABE 
(ce trebuie înlăturate/atenuate/compensate) 
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 Proiectarea activităţii manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, 
specifice,realiste, cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de 
asigurare a calităţii în educaţie; 

 Constituirea de echipe de lucru, care să permită o eficientizare a 
activităţii manageriale şi a actului decizional prin delegare de sarcini, 
pe criteriul competenţei; promovarea unui stil predominant participativ 
constituirea unei echipe de profesori-nucleu al schimbării 

 Realizarea analizei diagnostice SWOT la nivelul unor catedre, în 
vederea identificării corecte a obiectivelor planurilor manageriale şi 
sporirea eficienţei activităţii profesorilor; 

 Proiectarea activităţii catedrelor prin elaborarea de planuri 
manageriale ce vizează obiective deduse din analita SWOT; 

 Existenţa unui Regulament de ordine interioară, elaborat pe baza 
Regulamentului de organizare și funcționare a instituțiilor din 
învățământul preuniversitar, a Legii Educației Naționale și a ; 

 Existenţa unei strategii manageriale coerente bazată pe o analiză 
profundă a problemelor şcolii; 

 Elaborarea unor fişe ale postului personalizate; 

 Existenţa organigramei; 

 Implicarea activă, eficientă şi coerentă a întregului C. A. în exercitarea 
funcţiilor manageriale. 

 Consiliul de administraţie cu atribuţii concrete pentru fiecare membru 
şi plan de muncă; 

 Existenţa unor structuri submanageriale (comisii metodice) constituite 
după apartenenţa la arie curriculară; 

 Administrarea unor chestionare de identificare a nevoilor 
elevilor/părinților, în perioada de înscriere a primilor în clasa a IX-a; 

 Insuficienta implicare în activitatea managerială a unor membri din 
Consiliul de Administraţie; 

 Insuficienta implicare a comisiilor pe probleme; 

 Număr prea mic de asistenţe şi interasistenţe; 

 Insuficientă comunicare, via e-mail, între manager și membrii corpului 
profesoral, ce ar permite rezolvarea eficientă a unor probleme 
intervenite intempestiv; 

 Distribuirea inegală a sarcinilor (există catedre în care volumul de 
muncă și responsabilitățile sunt uriașe, aspect ce determină 
supraîncărcarea unor profesori);  

 Absența unei diagnoze de tip analiză SWOT în cazul unor catedre; 

 Întârzieri în întocmirea şi completarea documentelor şcolare: 
planificări, condică, notare ritmică, precum şi în predarea rapoartelor 
la final de semestru de către unii diriginţi şi de către unii dintre şefii 
comisiilor de lucru; 

 Insuficienta implicare a tuturor membrilor C.E.A.C. în activități privind 
diagnoza calității serviciilor educaționale furnizate de școală; 

 Insuficienta preocupare pentru diagnosticarea gradului de satisfacție a  
personalului didactic; tratarea preferențială nejustificată a unor cadre 
didactice; 

 Inexistența unei statistici reale a orientării socio-profesionale a 
absolvenților noștri, a unei comisii care să analizeze date ale 
Institutului Național de Statistică și ale EUROSTAT  cu privire la 
dinamica socială și profesională 

 Promovare timidă  a moşternirii culturale a liceului, cauzată, în 
principal, de inerţia majorităţii actanţilor educaţionali 

 Aplicarea sporadică a chestionarelor de satisfacție pentru a verifica 
gradul de satisfacție atât al profesorilor, cât și al elevilor 
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 Stabilirea de relații cu autorităţile locale pentru desfăşurare de 
instruiri practice şi acţiuni utile; 

 Sprijinirea programelor/proiectelor focalizate pe cunoaşterea, 
respectarea şi valorificarea diversităţii culturale (multiculturalism); 

 Susținerea inițiativelor profesorilor/elevilor, ce a determinat crearea 
unui climat educațional excelent în școala noastră ; 

 Permanenta raportare la tradiția culturală de excepție a liceului, 
aspect ce a determinat consolidarea sentimentului de apartenență la 
cultura organizațională, atât în rândul elevilor, cât și în cel al 
profesorilor; 

 Disponibilitate pentru dialog în orice moment (inclusiv în zilele de 
sâmbătă și duminică); 

 Exerciţiu financiar bun; 

 Elaborarea unor proceduri transparente care să asigure desfășurarea 
optimă a procesului instructiv-educativ (spre exemplu: procedura 
privind predarea mapei fiecărui diriginte la început de an școlar, astfel 
încât și colegii noi/debutanți să îndeplinească cu succes sarcinile de 
serviciu la început de an școlar: completarea corectă a catalogului, 
instrucțiuni clare cu privire la sarcinile din prima săptămână de școală 
și la prima ședință cu părinții;  procedura privind transferul elevilor; 
procedura privind evaluarea prin metode complementare; procedura 
privind selecția elevilor pentru activitățile de promovare a imaginii 
instituționale etc.); 

 Constituirea unei echipe manageriale care să eficientizeze 
comunicarea la nivelul organizaţiei, astfel încât rezultatele în urma 
aplicării strategiei de dezvoltare instituţională să fie cele aşteptate; 

 Desfăşurarea activităţii practice prin firma de exerciţiu; 

 Promovarea imaginii instituționale prin colaborări cu instituții media: 
Adevărul Live, TVH2, DIGI 24, TVR 1; 
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OPORTUNITĂŢI 
(ce trebuie valorificate) 

AMENINŢĂRI 
(ce trebuie evitate) 

 Existenţa Legii privind Asigurarea Calităţii în Educaţie (nr. 87 din 2006) 

 Aprobarea recentă a unui Statut al elevului – O.M. nr. 4742 din 10.08.2016 
(art. 7,alin. c), care să permită realizarea CDȘ în funcție de nevoile 
beneficiarilor educației; 

 Decizia de a se trece la o  nouă viziune a M.E.N.C.Ș. în ceea ce privește 

învățământul preuniversitar, mai exact debirocratizarea 

 Interesul mass-media pentru unele activități de bune practici; 

 Primirea de donaţii, sponsorizări pentru investiţii şi dotări; 

 Îmbunătăţirea imaginii, aprecierii şi percepţiei ca unitate de învăţământ în 
municipiul București; 

 Politica M.E.N.C.Ș. de a susține dreptul la proprietate intelectuală; 

 Derularea unor proiecte/programe ale M.E.N.C.Ș. în colaborare cu instituții ale 
Uniunii Europene (spre exemplu, cu Parlamentul European); 

 Parteneriate cu firme în domeniile: IT, jurnalistic, medical, legislativ; 
 

 Incapacitatea de adaptare la dinamica accelerată a sistemului 
educaţional şi legislativ, impuse de reforma învăţământului, în 
vederea aderării la structurile europene, 

 Autonomia parţială a şcolii cauzată de necorelările legislative. Nu s-a 
aplicat încă decentralizarea prin introducerea unui nou pachet de legi 
ale învăţământului. 

 Insuficienta implicare a părinților școală-elev, elev-părinte; 

 Numărul mult prea mare de activități înscrise în CAEN/CAER, a căror 
finalitate e obținerea de beneficii pe termen scurt (nu vizează un 
proces formativ real/formarea de competențe); 

 Existența unor metodologii de apreciere a activității personalului 
didactic bazate pe colecționarea de diplome/adeverințe, care, de 
multe ori, nu reflectă obiectiv calitatea muncii depuse,mai ales la 
clasă; 

 Inexistența unui sistem de salarizare a personalului didactic în funcție 
de criteriul performanței sau al volumului de muncă depus în școală;  

 Interes scăzul al elevilor faţă de actul de învăţământ, cauzat,  în 
principal, de diminuarea importanţei şcolii, reducerea posibilităţilor de 
a găsi un loc de muncă; 

 Disponibilitatea redusă a agenţilor economici de a încheia contracte 
pentru instruirea practică a elevilor; 

 Tergiversarea răspunsului unor instituții cu drept decizional la 
proiecte/inițiative venite din partea școlii; 

 

OFERTA CURRICULARĂ 
PUNCTE  TARI 

(ce trebuie continuate) 
PUNCTE SLABE 

(ce trebuie înlăturate/atenuate/compensate) 
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 Asigurarea unor standarde educaţionale înalte; 

 Deschidere interdisciplinară; 

 Activităţi extraşcolare diversificate, în funcţie de interesele elevilor; 

 „Cartea de vizită”a şcolii care, în mai mult de un secol de existenţă, s-a 
caracterizat prin calitate, exigenţă şi responsabilitate; 

 Existența celor 2 niveluri de învățământ– gimnazial și liceal; 

 Existenţa unor cursuri opţionale în specializările solicitate de elevi; 

 Îmbunătăţirea ofertei educaţionale şi personalizarea acesteia, prin derularea 
unor cursuri opţionale în specializările istoria și geografia Marii Britanii; 

 Preocupari în direcţia predării cunoştinţelor prin introducerea softului 
educaţional; 

 Evaluarea cunoştinţelor elevilor bazată pe un sistem propriu de testare şi 
simulare a examenelor naţionale în scopul parcurgerii ritmice a materiei şi a 
familiarizării elevilor cu metodologia de examen; 

 Rezultate foarte bune la examenele naţionale, concursuri şi olimpiade 
şcolare; 

 Surse informaţionale bogate: manuale , auxiliare didactice, paraşcolare, 
bibliotecă, internet, 

 Organizarea unor concursuri cu participare la nivel național și  municipal : 
Concursul Național de Matematică „Laurentiu Panaitopol”, Concursul 
Interjudețean „SpirArt”, Concursul National de Informatică „Adolescent 
Grigore Moisil“, Concursul de creaţie literară în limba engleză Magic Words, 
Proiectul-concurs municipal de lectură şi producţie scrisă în limba franceză 
LiRégal, competiția de dezbateri academice pe probleme de interes 
European (decembrie 2015), concursul de șah Rocada Spiristă (nivel 
municipal); 

 Inițierea/implementarea unor proiecte la nivel: 
a. Internațional: Proiect Comenius (SHTAY-Show The Artist In You), 

Euroscola (participarea la Ziua Euroscola din Parlamentul European 

  

 Existenţa unor disfuncţionalităţi în monitorizarea activităţii şcolare şi în 
delegarea corectă a sarcinilor; 

 Valorificarea necorespunzătoare a potenţialului elevilor din cauza lipsei de 
interes a unor cadre didactice pentru dezvoltarea şi diversificarea de cercuri 
ştiinţifice/artistice; 

 Neconcordanţa între nivelul informaţional, pe de o parte, şi materialul 
didactic, aparatura din dotare şi cartea bibliografică;  

 Inconsistenţa evaluării sistemice;  

 Lipsa diversificării ofertei pentru clasele de gimnaziu; 

 Absența unor oferte din CDȘ care să vizeze profilul real al claselor; 

 Apariția sporadică a revistei Mlădița, destinată elevilor de gimnaziu și a 
revistei în limba engleză, The English Offspring; 
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de la Strasbourg-7 mai 2015);  
b. Național:   Cenaclul si revista literara „LiteraTa”, în parteneriat cu 

Asociația Colegiilor Centenare, Humanitas în licee, Campania 
Globală pentru Educaţie 2015: „Votăm pentru educaţie!”,  

c. Municipal/interjudețean: Clubul European, Civitas,  Elevii dau news, 
Pun pariu pe talent, Primăvara Școlilor, Proiectul POSDRU “Idee 
pentru o societate bazată pe cunoaștere” (Târgul Interregional al 
Firmelor de Exercițiu (în școala noastră au fost înființate două astfel 
de firme, care au desfășurat activități specific: una cu profil turistic, 
S.C. SkyLine Travel S.R.L., și cuna cu profil editorial, S.C. Vlastarul 
S.R.L); 

d. De școală: cerc de lectură, clubul de film, trupa de teatru Alpha, 
cercul de chitară, cercul de fotografie, clubul de dezbateri 
academice, cercul de matematică; colaborarea cu medici de la 
Spitalul Universitar de Urgență din București, în scopul orientării 
profesionale a elevilor de la clasele cu specializarea Științe ale 
naturii, prin efectuarea unor asistențe la activități specifice 
(intervenții chirurgicale, întocmirea documentației pacienților, 
respectarea regulilor intraspitalicești); organizarea unor întâlniri cu 
medici din București, de diverse specializări; 

 Inițierea unor proiecte de voluntariat: 
a. Proiectul Dăruind vei dobândi (acțiuni al căror scop a fost acordarea 

unui ajutor copiilor instituționalizați în diferite centre de plasament); 
b. Proiectul Biblioteca CNSHB (întrucât un inventar al fondului de carte 

existent în biblioteca noastră nu a mai fost realizat din 1960, grupuri 
de elevi, sub coordonarea prof. Alexandru Constantinescu ți a prof. 
Corina Buzoianu, au asigurat voluntariat privind: casare, 
inventariere (fizică și virtuală), organizarea fondului de carte în 
bibliotecă, întocmirea fișelor pentru abonați, funcționarea 
permanentă – cu atât mai mult cu cât bibliotecar nu există)) 
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 Actualizarea paginii web a colegiului (www.cnshb.ro), care a devenit o 
interfață extrem de atractivă și active între școală și comunitatea locală; 

 Realizarea, sub coordonarea unor profesori din liceu,  a numeroase site-
uri/bloguri/pagini de facebook de promovare a următoarelor activități din 
liceu: revista Vlăstarul, concursul de informatică  „Adolescent Grigore 
Moisil”, cercurile de: lectură, fotografie, chitară, concursul Rocada Spiristă 
blogul trupei de tatru, proiectul Euroscola, paginile de facebook pentru: 
SpiruDebateClub, cercul de matematică; 

 Reviste școlare în limba română, engleză, franceză; 
 Centru acreditat ECDL; 

OPORTUNITĂŢI  
(ce trebuie valorificate) 

AMENINŢĂRI 
(ce trebuie evitate) 

  

 Flexibilizarea curriculumului ca urmare a generalizării învăţământului de 
zece clase; 

 Acces rapid la informaţiile privind dinamica curriculumului;    

 Colaborarea cu Brittish Council, Biblioteca Națională și alte instituții de 
cultură și educatie contribuie la eficientizarea procesului instructiv;  

 Interesul manifestat de unele organizaţii civice în domeniul educaţional; 

 Predarea unor obiecte de învăţământ şi a unor discipline opţionale de către 
profesori cu stagii de pregătire în Marea Britanie și cu studii doctorale. 

 Ofertă bogată de auxiliare curriculare şi de soft pentru studiul disciplinelor 

 Centrul de Excelență în Matematică pentru elevii de gimnaziu; 
 
  

  

 Planul de învăţământ şi programele şcolare prea încărcate la anumite 
discipline centrează actul educativ pe aspectul informativ, teoretic, în 
defavoarea celui formativ; 

 Suprasolicitarea elevilor datorită numărului mare de ore;  

 Desele modificări ale strategiilor curriculare privind evoluţia învăţământului 
pe termen mediu şi lung; 

 Inexistenţa unui sistem naţional de evaluare instituţională ; 
 Număr mare de ore stabilit de MENCȘ care duce la suprasolicitarea 

elevilor/scăderea numărului de ore la unele discipline de interes; 

 

RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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(ce trebuie continuate) (ce trebuie înlăturate/atenuate/compensate) 
  

 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a 
reglementărilor legale şi a metodologiilor specifice pe niveluri de 
şcolarizare, respectând modificările legislative recente; 

 Existenţa unui corp profesoral de calitate, cu calificare înaltă, implicat în 
activităţi de formare continuă; 

 Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, 
a metodelor şi procedurilor de evaluare, precum şi valorificarea lor în 
elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări, proiecte didactice, 
portofolii de evaluare etc.)  

 Preocupări pentru cercetare, participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice 
la nivel municipal, naţional şi internaţional; 

 Număr mare de titulari – peste 87 %; 

 Promovabilitate foarte mare la examenul de bacalaureat; 

 Buna colaborare între serviciul secretariat-contabilitate şi cadrele 
didactice; 

 Atragerea unui număr mare de elevi, cu potenţial intelectual/aptitudinal 
ridicat, datorită prestigiului şcolii şi a ofertei curriculare; 

 Evaluarea cunoştinţelor elevilor bazată pe un sistem propriu de testare şi 
simulare a examenelor naţionale în scopul parcurgerii ritmice a materiei şi 
a familiarizării elevilor cu metodologia de examen; 

 Număr tot mai mare de profesori implicaţi în activităţi de colaborare 
internă şi externă; 

 Sporirea numărului de cadre didactice care sunt membri în Registrul 
Naţional al Experţilor în Management Educaţional – OMECTS 
3845/27.04.2012  

 Creșterea, de la un an la altul, a numărului de elevi care înființează 
cluburi/cercuri/activități de voluntariat: 
a) Clubul de film ,,Cosa Nostra" , a C.N.S.H. , inițiator și coordonator 

 Fluctuaţie de personal la anumite catedre cauzată de instabilitatea  unor 
profesori suplinitori; 

 Preocuparea insuficientă pentru promovarea imaginii şcolii şi mediatizarea 
rezultatelor; 

 Insuficienta încadrare cu personal nedidactic; 

 Inerţia unor cadre didactice la schimbările provocate de reformă; 

 Implicarea insuficientă a elevilor în proiectarea/derularea activităţii şcolii; 

 Absența unui bibliotecar șia unui informatician, în pofida demersurilor 
inițiate de școală  în acest sens; 

 Lipsa de interes a unor cadre didactice pentru valorificarea potențialului 
cognitiv/aptitudinal al elevilor în cadrul concursurilor/olimpiadelor școlare 
sau refuzul de a oferi pregătire suplimentară pentru aceștia;  lipsa de 
interes a unor  cadre didactice privind activităţile extracurriculare; 

 Tergiversarea eliberării unor documente (serviciul secretariat); 

 Nerespectarea, de către unii profesori metodiști, a orarului școlii și 
efectuarea inspecțiilor de specialitate în timpul orelor de curs; 

 Lipsa unei baze de date actualizate a Comisiei de perfecționare; 

 Inexistența unei proceduri care să permită identificarea tuturor elevilor 
capabili de performanță (astfel, mulți elevi înzestrați rămân într-un 
anonimat sufocant, ce împiedică dezvoltarea armonioasă a personalității 
lor, sub toate aspectele: caracterial, temperamental, aptitudinal) 

 Inexistența unui program de informatizare a bazei de date a serviciilor: 
secretariat și administrative, ce împiedică, de multe ori, realizarea unor 
sarcini de lucru 
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RELAŢIILE CU COMUNITATEA 
 

elevul David A. Marin, cls a IX-a H – 2014/2015 
b) Cercul de engleză pentru cei mici (inițiator și coordonator Ilinca 
Ionescu,  elevă în clasa a XI-a H – 2014/2015 
c) Cercul de pregătire în informatică (inițiatori și coordonatori elevii Patrick 
Sava, Băbuță Andrei, Preda Armand- elevi clasa a XI-a B- 2014-2015 

 Implicarea constantă a elevilor în activități de voluntariat privind 
funcționarea bibliotecii  

 
 

OPORTUNITĂŢI  
(ce trebuie valorificate) 

AMENINŢĂRI 
(ce trebuie evitate) 

 Standardele înalte privind activităţile didactice şi rezultatele bune ale 
elevilor asigură prezenţa unei populaţii şcolare cu nivel intelectual 
ridicat;     

 Oferta de formare continuă a cadrelor didactice; 

 Posibilităţi multiple de a accede la informaţii ştiinţifice şi metodice de 
ultimă oră; 

 Posibilitatea cadrelor didactice de a accede la: 

 *burse de studiu 

 *cursuri de perfecţionare 

 *schimburi de experienţă 

 Posibilitatea selectării unor cadre didactice bine pregătite profesional;  

 Creşterea nivelului de salarizare al cadrelor din învăţământ, în special al 
celor tinere; 
 

  

 Scăderea populaţiei de vârstă şcolară; 

 Aportul mass-media la creşterea violenţei fizice şi verbale în rândul 
tinerilor; 

 Scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu, ca urmare a perturbărilor 
apărute în sistemul de valori ale societăţii; 

 Scăderea interesului absolvenţilor de învăţământ superior pentru meseria 
de dascăl, ca urmare a nivelului scăzut al salariilor cadrelor didactice; 

 Ieşirea din sistemul de învăţământ a unor cadre didactice tinere şi foarte 
bine pregătite profesional; 

 Blocarea unor posturi ca urmare a politicii guvernului de reducere a 
cheltuielilor (spre exemplu, cele de bibliotecar și informatician); 

 Noul sistem de admitere în clasa a IX-a 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 
 

(ce trebuie continuate) (ce trebuie înlăturate/atenuate/compensate) 

 Colaborarea eficientă cu I.S.2 si ISMB, cu autorităţile locale şi cu familiile elevilor; 

 Derularea unor proiecte si activitati extrașcolare în parteneriat cu Primăria 
Sectorului 2 și cu Primaria Municipiului București, precum si cu numeroase ONG-
uri. 

 Colaborarea cu instituţii din comunitatea locală, cu unităţi şcolare din București, 
ţară şi străinătate; 

 Derularea proiectelor şcolare „Comenius” în parteneriat cu şcoli din Germania, 
Franţa, Turcia, Cipru, Lituania, Italia şi Spania; 

 Consilierea individuală şi de grup a elevilor şi părinţilor; 

 Lipsa unor programe de reconversie profesională accesibile 
cadrelor didactice; 

 Absenţa unei preocupări sistematice privind implicarea părinţilor 
în stabilirea obiectivelor generale şi a ofertei educaţionale; 

 Insuficienta preocupare a unor cadre didactice pentru realizarea 
unor proiecte de colaborare europeană;  

 Slaba implicare în realizarea unor proiecte de finanţare la nivel 
instituţional; 

OPORTUNITĂŢI 
(ce trebuie valorificate) 

AMENINŢĂRI 
(ce trebuie evitate) 

 Interesul manifestat de părinţi privind educaţia elevilor şi asigurarea unor condiţii 
optime de desfăşurare a activităţii şcolare; 

 Deschiderea spre colaborare a unor şcoli din diferite ţări europene;  

 Numărul mare de părinţi – cadre didactice universitare; 

 Numărul mare de ONG-uri care atrag fonduri pentru activităţi didactice 
extracurriculare;  

 

 Accentuarea efectelor negative în educaţia elevilor datorită unei 
comunicări tot mai dificile cu familia; 

 Ofertele educative mai dinamice oferite de alte organisme cu 
preocupări educaţionale;  

 Imposibilitatea asigurării siguranţei individului de către 
organismele comunităţii; 

 Desele modificări aduse Legii Educației Naționale, în special 
articolelor de lege privitoare la mișcarea de personal 

PUNCTE TARI 
(ce trebuie continuate) 

PUNCTE SLABE 
(ce trebuie înlăturate/atenuate/compensate) 

 Dotarea laboratoarelor de informatică cu aparatură modernă şi mobilier 
ergonomic; 

 Amenajarea majorităţii sălilor de clasă cu mobilier nou, modern, adaptat 
vârstei elevilor şi adecvat unor activităţi  interactive; 

 Uzura fizică şi morală a unor materiale didactice; 

 Dimensiunea prea mică a curţii; 

 Număr insuficient de manual și uzura mare a celor existente; 
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 Funcţionarea unui centru de cercetare si documentare; 

 Dotarea unor cabinete de specialitate cu calculatoare performante, 
conectate la INTERNET; 

 Utilarea holurilor cu dulapuri date în folosinţa elevilor de liceu; 

 Volumul mare al materialului didactic existent în cabinete şi laboratoare;   

 Existența unei săli de sport complet renovate.  

 Înnoirea constantă a fondului de carte din biblioteca liceului, cu opere 
valoroase ale literaturii române/universal 

 Existența unei săli media, adecvate pentru informare europeană; 

 Existența unui sediu redacțional; 

 Contribuția unor profesori/părinți cu material necesare desfășurării actului 
educational; 

 Existența a 5 table SMART; 
 

 Prezenţa în insuficientă măsură a unor surse de venituri proprii;  

 Preocupări scăzute pentru atragerea de surse de finanţare 
extrabugetare; 

 Număr insuficient de videoproiectoare, calculatoare portabile; 

 Absența softului educațional AEL  

 Licențe insuficiente pentru diverse soft-uri (Micrpsoft Office, gama 
Adobe) 
 

OPORTUNITĂŢI 
(ce trebuie valorificate) 

AMENINŢĂRI 
(ce trebuie evitate) 

 Sprijinul primit din partea organelor administraţiei locale şi centrale 
contribuie la modernizarea bazei materiale;   

 Politica managerială bazată pe o colaborare strânsă cu Comitetul 
Reprezentativ al Părinţilor contribuie la identificarea unor surse de finanţare 
extrabugetare; 

 Sponsorizări oferite de către părinţi; 

 Aprobarea, de către Primărie, a unui buget pentru amenajarea podului; 

 Programul M.E.N.C.Ș. privind Sistemul Educațional Informatizat – SEI, prin 
care a avut loc dotarea tuturor liceelor cu câte o reţea de calculatoare 
performante, precum și implementarea pachetului de programe Asistent 
Educational pentru Liceu – AEL a prezentat avantaje indiscutabile pentru 
modernizarea procesului de învatamânt. 

 Viteza mare în uzura morală a aparaturii electronice şi informatice; 

 Deteriorarea rapidă a mobilierului din dotările programului de 
reabilitare; 

 Bugetul de austeritate al Primăriei; 

 Descentralizarea sistemului financiar; 

 Modificări legislative în domeniul financiar; 
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I.3.9.     GRUPURI DE INTERES  

MENCȘ  - SE AŞTEAPTĂ: 

 să se respecte politica şcolară; 

 şcoala să fie mai bine susţinută de societate; 

 orientarea serviciilor educaționale oferite de școală spre formarea de competențe sociale și de 
comunicare; 

ISMB – URMĂREŞTE: 

 parcurgerea programei şcolare; 

 aplicarea curriculum-ului național și creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare la 
nivelul fiecărei unități de învățământ din Municipiul București, în vederea realizării standardelor 
europene; 

 utilizarea resurselor educaţionale; 

 obţinerea de rezultate bune şi încadrarea în viaţa publică şi privată; 

 valorificarea unei strategii didactice variate în activitatea didactică, care să îmbine metodele 
tradiționale cu cele active-participative; 

 diversificarea instrumentelor de evaluare a rezultatelor învățării, prin îmbinarea evaluarii 
performanțelor individuale cu evaluarea performanțelor de grup 

 documente școlare personalizate; 

 facilitarea participăriicadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi perfecţionare în vederea 
îmbunătăţirii calităţii procesului instructiv –educativ; 

 crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală în toate unităţile de învăţământ; 

 dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie publică locală, comunitate, 
agenţi economici, sindicate, ONG-uri; 

 atragerea de resurse de finanțare și gestionarea eficientă a celor existente. 

 aplicarea corectă a legislației în domeniul încadrării, normării și salarizării; 

ELEVII  DORESC: 

 sprijin şi îndrumare în dezvoltarea lor personală; 

 consiliere în problemele de învăţare, reuşită în viaţă; 

 implicarea mai activă a şcolii în orientarea şcolară şi profesională; 

 sprijin în creşterea încrederii în sine; 
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 promovabilitate cu notă cât mai mare a examenului de bacalaureat; 

 activități extrașcolare diverse (teatru, șah, fotografie, opționale -  limbi de circulație 
internațională), optional matematică/informatică, chitară (așa cum rezultă din chestionarele 
completate de elevii de clasa a IX-a, în perioada înscrierii la liceu, 2013); 

 

PĂRINŢII  URMĂRESC: 

 buna pregătire a copiilor, activități educative de calitate; 

 asigurarea reuşitei în continuarea studiilor şi pregătirea pentru viaţă;  

 sprijin în educarea copiilor;  

 şanse egale în dezvoltarea elevilor; siguranţa fizică şi psihică a copiilor; 

 evaluare corectă, imparțială; 

 disciplină, siguranța elevilor; 

PROFESORII SOLICITĂ: 

 reglarea raportului profesor-părinte-manager printr-un dialog real, care să susțină interesele 
școlii, ferind profesorii de presiunea părinților în actul evaluării corecte, imparțiale; 

 sprijin în activitatea de perfecţionare;  

 existența unei proceduri clare și transparente de apreciere a muncii profesionale; 

 distribuirea sarcinilor în cadrul școlii, astfel încât să nu mai existe presiune numai asupra unor 
catedre/profesori; 

 implicarea părinților în pregătirea/monitorizarea elevilor, conform prevederilor R.O.F.U.I.P; 
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 remunerare în funcție de performanță, de munca depusă; 

 respectarea prevederilor din Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar; 

COMUNITATEA: 

 primăria aşteaptă formarea de buni cetăţeni;   

 poliţia urmăreşte existenţa unui comportament civilizat; 

 implicarea elevilor în viața comunității pe bază de voluntariat; 
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I.4.0.   NEVOI IDENTIFICATE 
 

  
CURRICULUM ŞI EVALUARE 

 Dezvoltarea şi diversificarea cercurilor ştiinţifice; 

 Diversificarea cursurilor opţionale şi stabilirea acestora în funcţie de 
profilul şi personalitatea şcolii; 

 Dezvoltarea activităţii interdisciplinare; 

 Proiectarea şi aplicarea unei evaluări sistemice;  

RESURSE UMANE 

 Consolidarea unui corp profesoral de calitate;  

 Menţinerea promovabilităţii de 100% la  bacalaureat; 

 Creşterea numărului de premii la olimpiade şi concursuri; 

 Intensificarea preocupărilor pentru promovarea imaginii şcolii şi 
mediatizarea rezultatelor; 

 Sporirea interesului tuturor cadrelor didactice privind activităţile 
extracurriculare şi extraşcolare; 

 Realizarea demersurilor pentru încadrarea cu personal nedidactic; 

 Implicarea în mai mare măsură a elevilor în activitatea şcolii; 

 Motivarea personalului didactic și a elevilor; 

 Deblocarea posturilor de bibliotecar, informatician 

 Aprecierea personalului didactic în funcție de munca depusă în slujba 
școlii și a beneficiarilor ei direcți, și nu în funcție de acte elaborate formal; 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 Remenajarea unei săli media; 

 Creşterea numărului de mijloace moderne de predare; 

 Dezvoltarea sistemului de supraveghere video; 

 Atragerea mai multor fonduri extrabugetare; 

 Amenajarea unui spațiu multifuncțional în podul clădirii (sală de 
conferințe/ de spactacole/atelier foto etc.) 

 Achiziționarea de soft-uri (Microsoft Office) 

PARTENERIATE- RELAŢII COMUNITARE  
  

 Implicarea în mai multe proiecte europene/internaționale; 

 Realizarea de parteneriate cu ONG-uri pentru activități extrașcolare si 
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I.4.  DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 
ANALIZA PESTE 
 
Contextul politic 
 Programele guvernamentale conțin, recent,  obiective concrete legate de învăţământ (un exemplu, debirocratizarea, implicarea active a elevilor în viața școlii). 
Unităţile de învăţământ au dobândit relative autonomie asupra particularităţilor şcolare şi asupra curriculumului. Opţiunile dominante se referă la caracterul aplicativ al 
programelor, în concordanţă cu cerinţele europene. La nivel ocal, școala a început o politică proprie la nivel curricular, dar şi la nivelul resurselor şi al finanţării. Din 
păcate, descentralizarea se manifestă ca delegare de autoritate. În plus, autonomia în plan local sporeşte răspunderea scolii fără o creştere substanţială a sprijinului 
autorităţilor. În ultimii ani, Primăria Generală a Capitalei și Primăria sectorului 2 s-a implicat în programe de dezvoltare a simțului civic al elevilor școlii (spre exemplu, 

proiectele sub tutela PROEDUS, Târgul Educațional al liceelor bucureștene), Parlamentul Local al Tinerilor, Guvernul Local al Tinerilor). 

proiecte; 

 Menținerea relațiilor cu Primaria sectorului 2 si cu Politia Locala prin agentul 
de proximitate. 

 Inițierea parteneriatelor cu alte școli din București în vederea educării 
spiritului de inițiativă, a celui competitive, a voinței și a putinței la tineri de a 
schimba o stare de lucruri; 

 Inițierea/continuarea parteneriatelor cu spitalele din București pentru elevii de 
la clasele cu specialiarea Științe ale naturii; 

 Parteneriate cu instituții media, în special pentru elevii de la clasele cu profil 
uman; 

 Inițierea/continuarea proiectelor și a parteneriatelor pe domenii de interes 
major pentru viitor: robotică, IT 

 Crearea unor nuclee de performanță, în interiorul fiecărei arii curriculare, 
pentru a veni în întâmpinarea elevilor cu un potential intelectual ridicat, al 
căror număr e în creștere continuă în ultimii ani; 

 Inițierea/continuarea unor parteneriate cu diverse facultăți, în următoarele 
domenii: IT, jurnalism, medicină. 
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 C.N. „Spiru Haret“, fiind  poziționat în centrul Bucureștilor, se află nu departe de instituții ce dețin puterea în comunitate (Parlamentul României, Guvernul 
României, diferite ministere), ce pot fi implicate în desfășurarea unor proiecte (cum, de altfel, s-a și întâmplat). 

Din punct de vedere legislativ si organizatoric, învatamântul preuniversitar românesc este reglementat prin urmatoarele documente: 
 ORDIN nr. 4742 din 10 august 2016 privind aprobarea Statutul elevului; 

 Legea nr. 87/2006 din 10/04/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, modificată prin OUG 102/2006; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5115/2014, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 23 bis/13.01.2015; 

 HG 1534/2008 – Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 

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

 OUG 94/2014 privind modificarea și completarea Legii Educatiei Naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calității educației (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 968 din 30 decembrie 2014); 

 HG 1534/2008, Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 

 OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

 ORDIN nr.5132/10.09.2009, Reglementări privind activitatea educativă şcolară și extraşcolară; 

 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 767/31.10.2011; 

 ORDIN nr. 6143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic si didactic auxiliar, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
Contextul economic 
 
 Populaţia cu venituri medii și peste medie optează în număr din ce în ce mai mare pentru școli cu ofertă curriculară atractivă, care să permită elevilor adaptarea 
la învățământul superior și integrarea socio-profesională. Asociația de părinți a Colegiului Național „Spiru Haret” folosește fondurile în special pentru optimizarea bazei 
materiale a școlii și pentru asigurarea continuității unor proiecte valoroase ale instituției noastre. 

Procesul descentralizării învaţământului preuniversitar constituie un demers oportun şi necesar, răspunzând cerinţei existenţei unui învăţământ organizat, 
administrat şi finanţat conform standardelor Uniunii Europene. Având la bază principiile transparenţei, echităţii şi adecvării, activitatea de finanţare a unitaţilor de 
învăţământ va presupune nu numai finanţarea de bază (costul standard/elev), ci şi finanţări complementare şi compensatorii, bazate pe cerinţele specifice de context 
socio – economic. 

 
Contextul social 
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 Din punct de vedere social, trebuie subliniată influenţa mentalităţii majorităţii populaţiei, care acordă importanţă pregătirii academice, de cultura generală, fapt 
ce determină ca primele opțiuni ale parintilor și elevilor la intrarea în ciclul post-gimnazial sa fie pentru specializarile profilurilor teoretice. Pe de alta parte, din 
chestionarele aplicate de diverse institutii de profil se constata ca majoritatea  persoanelor intervievate au un nivel scazut de cunostinte în ceea ce priveste sistemul de 
învatamânt din România, lipsa de cunostinte manifestându-se inclusiv în ceea ce priveste informatiile esentiale privind educatia, învatamântul obligatoriu, gratuitatea 
învatamântului de stat etc. În acest context, orice modificari survenite în politica educationala - fie ele de structura sau de continut - sunt percepute deformat, prin 
prisma experientei personale si a felului în care s-a asigurat accesul la informatie.  

Mass-media reprezintă, de cele mai multe ori, principalul intermediar în comunicarea noutătților în  rândul elevilor și al părinților, substituindu-se uneori factorilor 
ce ar trebui să asigure informarea corectă a beneficiarilor educației - diriginți, cadre didactice, conducerea școlilor. Din acest punct de vedere, este necesar ca toate 
cadrele didactice să fie bine și corect informate asupra întregului sistem de învățământ.  

Este un fapt real și îngrijorător, pe termen mediu și lung, scăderea generală a populaţiei şcolare, determinată în principal demografic, dar şi de politicile şcolare 
practicate până în present. 

Zona în care este situată unitatea școlară este favorabilă instruirii, familia și comunitatea locală putând sprijini eforturile școlii pentru educarea copiilor. 
Astfel, unitatea de învatamânt este căutată de copiii crescuți într-un mediu social care apreciaza și favorizează educația, pentru care formarea este un proces continuu. 
 Un aspect particular, ce caracterizează populația școlară din Colegiul Național „Spiru Haret“, așa cum rezultă din chestionarele aplicate în perioada de înscriere 
a elevilor în clasa a IX-a, îl constituie faptul că, majoritatea, nu a inclus liceul nostru ca primă opțiune. Este un factor care explică o anumită indiferență a elevilor față de 
activitățile desfășurate în școală, lipsa de inițiativă a multora, explicabilă, din punct de vedere psihologic: mulți dintre ei încep viața de liceu cu o oarecare doză de 
insatisfacție, cauzată de diferența dintre așteptări și rezultatele procesului de admitere computerizată în liceu. Orice creștere a eficienței actului educativ din liceu va 
trebui să țină cont de acest aspect extrem de important. 
 
Contextul tehnologic  

Din punct de vedere tehnologic, (la nivel local) școala este dotată cu un număr corespunzător de calculatoare pentru a putea asigura desfășurarea orelor de 
informatică în bune condiții și accesul tuturor elevilor și al profesorilor la mijloace moderne de învățământ. De asemenea, școala este dotată cu 5 table interactive, 
videoproiectoare (în toate sălile de clasă de la etajele 1 și 2) și acces internet la rețea wireless (etajele 1+2). Marea majoritate a profesorilor folosesc calculatorul în mod 
curent, accesează material educaționale de pe internet și comunică cu ajutorul e-mailului. Marea majoritate a elevilor au acasă un calculator conectat la Internet sau 
telefoane mobile dotate cu diverse aplicații ce le permit accesarea rapidă a informației. Toate aceste aspecte au un impact pozitiv asupra metodelor de predare – 
învăţare – evaluare. Un avantaj oferit părinţilor catalogul virtual prin care aceştia pot afla în timp real performanţele/comportamentul copiilor lor.  

În plus, revista școlii beneficiază de o imprimantă performantă, ce permite tipărirea matrițelor, dar și de soft în domeniul graficii digitale ce facilitează obținerea 
unui design aparte.Biblioteca liceului beneficiază, la rându-I, de echipament electronic, ce a permis realizarea unui inventor virtual al fondului de carte și evidența, pe 
calculator, a abonaților.  
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Unitatea noastră școlară deține laboratoare funcționale, cu dotare modernă, necesare disciplinelor din toate ariile curriculare. Acestea sunt dotate cu 
calculatoare și imprimante. 

La nivel national, sprijinul M.E.N.C.Ș. acordat inițiativelor unitătilor scolare în sensul predarii-învatarii asistate de calculator reprezinta indiscutabil un punct forte 
în aceasta directie. În plus, posibilitatea reala a folosirii soft-urilor educationale în procesul instructiv-educativ reprezinta un avantaj suplimentar. Deși de multe ori 
lipsesc fondurile de la bugetul local pentru dotarea cu echipamente / mijloace fixe, acestea pot fi achizitionate prin derularea unor programe specifice sau prin 
implicarea APPA.  

Un aspect favorabil în adoptarea noilor tehnologii în sistemul de învățământ preuniversitar îl reprezintă pregătirea majorității cadre didactice de alte specialități 
decât informatică în ceea ce privește utilizarea programelor de calculator, în special a celor mai uzuale (Microsoft Office, accesarea paginilor de internet). În școala 
noastră a fost implementat cu succes Catalogul Virtual în fiecare sală de clasă, utilizat de majoritatea cadrelor didactice. 
 
Contextul ecologic 

Exista in ultimul timp o preucupare deoesebită atât din partea M.E:N:C:Ș., prin I.S.M.B., cât și din partea Primăriei Sectorului 2, Bucuresti, de a dezvolta în 
unitățile de învățărnânt programe de educație ecologică.Din păcate, educația părinților elevilor este încă departe de cerințele societății românești din momentul de față 
și este absolut necesar ca școala să compenseze această deficiența majoră. 
 
 

II. COMPONENTA  STRATEGICĂ 
 

 II.1 VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII 
ARGUMENT 
 Pornind de la contextul european şi situaţia existentă din România, Reforma Învăţământului din România a stabilit ca obiective principale:  

 Creşterea calităţii şi eficienţei învăţământului; 

 Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi, conform cerinţelor sociale şi economice bazate pe cunoaşterea şi formarea competenţelor de bază; 

 Fundamentarea învăţământului pe parcursul întregii vieţi pe educaţia de bază. 
Aceste obiective principale se constituie în factor determinant în stabilirea jaloanelor dezvoltării instituţionale a fiecărei şcoli.   
Parcurgând o schimbare politică, socială şi economică profundă şi complexă, societatea românească, prin toate componentele sale, îşi caută identitatea şi 

sensul devenirii. Ca parte a sistemului, şi şcoala simte necesitatea clarificării identităţii sale. În acest sens, este necesară regândirea la nivelul fiecărei şcoli a misiunii 
acesteia, precum şi a ţintelor strategice vizate în dezvoltarea şcolii, astfel încât misiunea sa să nu rămână doar un deziderat.  
    

VIZIUNEA 
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Colegiul Național „Spiru Haret” din București este o instituție cu renume în învățământul preuniversitar. Viziunea managerială modernă își trage seva din tradiția 

culturală de excepție a acestui liceu, inaugurată în perioada interbelică, și ea vizează realizarea saltului de la un  ethos instituțional stimulativ (fără a-l exclude, 

dimpotrivă) la unul creativ, bazat pe valorificarea novatoare a performanțelor cognitive, aptitudinale și de adaptare. Viziunea școlii, pe  scurt, ar puteafi formulată astfel:  

CNSHB: șansa dezvoltării creativității, a obținerii performanței și a reușitei în viață! 
MOTTO:  

SPIRU: LA NOI E ALT FEL DE A FI! FII ALTFEL! 
  

MISIUNEA 
  

Misiunea instituției noastre este, în primul rând, aceea de a continua și  de a accentua punctele tari ale  politicii manager iale existente, ce a asigurat, în ultimii 
opt ani, o traiectorie ascendentă, din punct de vedere administrativ, educativ, relațional. În plus, este prioritară pregătirea elevilor pentru a putea oferi societăţii 
absolvenţi capabili de a deveni cetăţeni activi şi eficienţi, de a se integra în viaţa societăţii. Sunt avute în vedere două mari direcții de acțiune, determinate de cele două 
profiluri (uman și real):  

a. Formarea/consolidarea competențelor sociale și de comunicare, necesare absolvenților pentru integrarea socio-profesională în domenii precum: 
jurnalism, științe ale comunicării, drept 

b. Formarea/consolidarea competențelor IT precum și a celor necesare integrării în domenii ce au la bază științele exacte (matematica, fizica, chimia, 
biologia). 

Fiecare elev va fi sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesul şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte astfel 
personalitatea încât traiectul lui existenţial, social şi profesional să se poată desfăşura sub semnul succesului. 

Întrucât școala funcționează și grație profesorilor, misiunea acesteia va fi și una dificilă, aceea de a stimula cadrele didactice în direcția autodepășirii, astfel 
încât acestea să devină adevărate modele pentru învățăceii lor.  

Şcoala va fi deschisă dialogului cu comunitatea, va realiza o educaţie multiculturală, asigurând astfel apropierea dintre elevi, cunoaşterea şi acceptarea 
reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase. 
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II.2. STRATEGIA 
    

II.2.1. ŢINTE  STRATEGICE1 
 

Nr.   
crt.  

ȚINTA STRATEGICĂ ARGUMENT/E 
(formulate ținând cont de constatările din Diagnoza mediului intern/extern) 

1.  Formarea corpului profesoral pentru acceptarea noii dinamici a relației 
profesor-elev, conform actualelor politici educaționale din UE și din 
România  

   Un punct slab în diagnoza mediului intern l-a reprezentat rezistența/refuzul 
unor cadre didactice de a permite elevilor să se implice în activități 
extrașcolare. De asemenea, în cadrul ofertei educaționale de tip CDȘ, există 
cursuri care nu răspund nevoilor de formare a educabililor. Noile generații de 
elevi vor și pot mai mult, iar noi va trebui să ne adaptăm. 

2.  Asigurarea unui climat motivațional și a unui grad înalt de satisfacție  
pentru elevii şcolii, în vederea optimizării actului educativ  

   Diagnoza mediului intern a evidențiat un segment important al elevilor bine 
pregătiți, a căror opțiune inițială a vizat alte licee, și care încep anul școlar cu 
o doză însemnată de insatisfacție. Acest aspet, corelat cu inerția unor cadre 
didactice la schimbare, are efecte nedorite în dezvoltarea lor personală. Iată 
de ce,  valorificând oportunitățile oferite de recentul Statut al elevilor, echipa 
managerială va concepe un plan de măsuri pentru stimularea/motivarea lor și 
crearea unui înalt grad de satisfacție. 

3.  Crearea unei baze de date complete și actualizate, atât în ceea ce privește 
personalul didactic și didactic auxiliar, cât și beneficiarii 

   Un argument în favoarea achiziționării și implementării unui soft care să  
permită informatizarea serviciului secretariat și a celui administrativ îl 
constituie crearea unei baze de date coerente, constant actualizate. În felul 
acesta, numeroase puncte slabe din diagnoză vor putea fi eliminate. 
Oportunitatea a fost creată de un O.M. 4664/2.08.2016 cu privire la aplicarea, 
și în învățământ, a dispozițiilor  Ordonanţei de urgenţă nr. 41/2016 

4.  Dezvoltarea bazei materiale, atragerea de resurse bugetare și 
extrabugetare  

   Un alt punct slab al diagnozei mediului intern a avut în vedere resursele 
materiale și financiare ale școlii. Este, așadar, evident, că un scop al activității 
manageriale pe termen scurt și mediu va fi atragerea de resurse bugetare și 
extrabugetare pentru a suplini acest deficit. Mai mult, pentru a pune în 

                                                           
1 Stabilirea fiecărei ținte strategice a avut la bază inventarierea punctelor slabe/amenințărilor ce reies din diagnoză, acestea constituind, de fapt, argumente în favoarea actualei strategii 
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practică proiectele novatoare, e necesar a urmări această țintă. 

5.  Îmbunătățirea calității demersului educational și a serviciilor oferite de 
școală 

 Pentru a fi competitivă, școala trebuie să anticipeze dinamica societății și să 
realizeze rolul său în cadrul comunităţilor locale şi regionale, modul în care 
contribuţia ei ar putea fi integrată cu cea a altor şcoli. În diagnoza mediului 
extern, de pildă, este constatat faptul că puține licee din București, care au 
clase cu specializarea Științe ale naturii, oferă parteneriate cu spitalele. De 
aceea, o țintă strategică importantă vizează adaptarea ofertei educaționale a 
școlii la nevoile de formare ale beneficiarilor. 

 
II.2.2. OPȚIUNI  STRATEGICE 

 

 
DOMENII 

STRATEGICE 

 
OPȚIUNI STRATEGICE 

 
 

 
REZULTATE AȘTEPTATE 

 
TIMP ESTIMAT 

REALIZĂRII 
(an școlar) 

 
ȚINTA/E 

STRATEGICĂ/E 

 

 
RESPONSABILI/ 
MECANISME DE 
MONITORIZARE 

ȘI DE 
EVALUARE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.DEZVOLTARE 

 Dezvoltarea, în cadrul CDȘ-ului, 
a unor opționale adaptate 
nevoilor elevilor și resurselor 
școlii, în colaborare cu diverse 
ONG-uri; 

 
 
 
 
 
 

 Realizarea unei prognoze, prin 
analiza datelor oferite de INS și 
EUROSTAT cu privire la 
domeniile de interes în viitor 
pentru: 
a.Constituirea unei oferte 
curriculare ofertante, atractive, 
care să servească intereselor 
beneficiarilor direcți și să fie în 
acord cu „meseriile viitorului”2; 
b.Promovarea imaginii şcolii 

 
 

Tot intervalul: 
2016-2020 

 
 
 
 
 
 
 

T1, T2, T5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluare internă: 
directori, CEAC, 
șefii de catedră; 
Comisia pentru 

Curriculum 
(centralizatoare, 

rapoarte de 
analiză a 

rezultatelor 
interviurilor/ 
statisticilor)  
Evaluare 
externă: 

                                                           
2 Conform unui studiu al Universității din Oxford (sursa:adevărul.ro), peste 20 de ani vor fi la mare căutare: designer-reciclator, expert în reabilitarea zonelor distruse de activitatea industrială, tele-

chirurg, specialist în tehnologie solară, expert în simplificarea volumului de muncă 

mailto:haretiana2012@hotmail.com


    Colegiul Naţional Spiru Haret  cu clase V – XII 
     Bucureşti, Str. Italiană, nr. 17, Sector 2 
     Tel: 004-01-3.13.64.62; Tel/Fax: 004-01-3.14.60.97 
     e-mail: haretiana2012@hotmail.com 
     www.cnshb.ro 

    54 

 

CURRICULARĂ 
 
 
 

 
 

 Implementarea/inițierea unor 
proiecte de parteneriat cu 
diverse instituții, la nivel local 
(Primăria generală a Capitalei, 
Primăria sectorului 2, alte licee, 
facultăți, spitale), național 
(Parlamentul României, 
Guvernul României, M.E.N. etc.) 
și european în vederea extinderii 
orizontului cognitiv al tinerilor și a 
valorificării potențialului lor 
aptitudinal; 

 
 

 Diversificarea fondului de carte 
al bibliotecii CNSHB (atât în 
format fizic, cât și virtual), prin 
achiziționarea de lucrări din 
domeniul beletristicii, al filozofiei, 
al astronomiei, al dezvoltării 
personale; 

 

 Programul Școală după școală 
pentru elevii de gimnaziu 

prin calitatea ofertei 
educaţionale; 

 Implicarea elevilor în proiecte 
de real interes, adecvate 
profilului clasei sau dezvoltării 
personale; 

 Inițierea unor „nuclee de 
excelență” pentru elevii capabili 
de performane înalte, prin 
colaborarea cu profesori 
învățământul preuniversitar; 

 Inițierea unor stagii de 
voluntariat la spitale pentru 
elevii de la clasele cu 
specializarea Științe ale naturii  

 

 Existența, în oferta bibliotecii,a 
unor lucrări de actualitate, 
necesare pregătirii temeinice a 
elevilor în diferite domenii de 
interes; 
 

 

 Eficientizarea actului educativ 
prin suportul acordat elevilor în 
realizarea temelor și reducerea 
timpului necesar efectuării 
acestora 

 
 
 

Tot intervalul: 
2016-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot intervalul: 
2016-2017 

 
 
 
 
 
 

2016-2017, 
2017-2018 

 
 
 

T1, T2, T4, 
T5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2, T4, T5 
 
 
 
 
 
 
 

T1, T2, T4, 
T5 

reprezentanți 
ISMB 

(fișa de avizare a 
opționalului) 

 
 
 

Evaluare internă: 
directori, CEAC, 
Coordonatorul de 

programe și 
proiecte educative, 

CA 
(ancheta, 

chestionare de 
feed-back, expoziții, 

fișe de prezență, 
fișa de evaluare a 

proiectului)   
Evaluare externă: 
reprezentanți ISMB, 
reprezentanți MEN, 

ARACIP 

Evaluare internă: 
directori, CEAC, 
Comisia pentru 
inventarierea 
patrimoniului și 
casare 

(chestionare de 
feed-back, fișele 

de abonați), 
comisia ȘDȘ 

Evaluare internă: 
directori, 

CEAC(studii de 
impact, 

chestionare, 

mailto:haretiana2012@hotmail.com


    Colegiul Naţional Spiru Haret  cu clase V – XII 
     Bucureşti, Str. Italiană, nr. 17, Sector 2 
     Tel: 004-01-3.13.64.62; Tel/Fax: 004-01-3.14.60.97 
     e-mail: haretiana2012@hotmail.com 
     www.cnshb.ro 

    55 

 

rapoarte), SCMI 
Evaluare 
externă: 

reprezentanți ai 
Primăriei S2, 
reprezentanți 
ISMB, MEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 

UMANE 

 Redistribuirea personalului 
didactic în cadrul comisiilor de la 
nivelul unității, în funcție de 
competențele necesare muncii în 
comisia respectivă;  
 
 
 
 

 Eficientizarea C.E.A.C.-ului, 
indicarea unor obiective clare de 
lucru; 

 
 
 
 
 

 Motivarea/stimularea 
personalului didactic în direcția 
autodepășirii și a evitării inerției 
în plan profesional; 

 
 
 

 Comisii eficiente, care să ducă 
la bun sfârșit sarcinile de lucru 
în intervalul de timp indicat; 

 Implicarea tuturor profesorilor 
școlii în activități menite să 
răspundă nevoilor/aspirațiilor 
elevilor;  

 
 

 Realizarea unei diagnoze 
pertinente a calității serviciilor 
educaționale oferite de școală, 
prin analiza, pe baza 
documentelor specifice, a 
tuturor aspectelor pe care le 
implică realizarea eficientă a 
actului educativ; 

 Număr mult mai mare de 
profesori care desfășoară 
activități extrașcolare (pregătiri 
pentru examenele naționale, 
pentru olimpiadele și 
concursurile școlare) și care 
urmează o formă de 

Tot intervalul: 
2016-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

2016-2017 
 
 
 
 
 
 

 
Tot intervalul: 

2016-2020 
 
 
 
 
 

T1, T5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T5 
 
 
 
 
 
 

 
T1, T2,T5 

 
 
 
 
 
 

Evaluare internă: 
directori, CEAC, 

CA, șefii de 
catedră, 

responsabilii de 
comisii 

(fișa de opțiuni, 
fișe de 

autoevaluare și 
evaluare a 
activității în 

comisie, rapoarte 
de activitate)   

Evaluare internă: 
directori, CA, 
responsabil CEAC 

(chestionare 
statistici, analize, 

rapoarte)   
Evaluare 
externă: 

reprezentanți 
ARACIP 

Evaluare internă: 
directori, CEAC, 

CA, șefi de 
catedră 

(chestionare de 
satisfacție, fișa de 

autoevaluare)   
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 Motivarea elevilor pentru actul 
învățării și pentru implicarea în 
activități de voluntariat la nivel de 
școală/sector/municipiu, pe baza 
identificării cauzelor generatoare 
de insatisfacție și 
diminuarea/eliminarea lor 
 
 

 Realizarea unei baze de date 
complete și actualizate, atât a 
profesorilor, cât și a elevilor, prin 
informatizarea serviciului 
secretariat 

 
 
 
 
 
 

 Inițierea unor demersuri de 
recunoaștere a calității unor 
activități extrașcolare organizate 
în școală de către I.S.M.B. 

 
 
 
 
 

perfecționare 

 Număr mult mai mare de elevi: 
  implicați în activitățile extrașcolare 

desfășurate la nivel de 
școală/sector/municipiu 

 participanți la diferite olimpiade și 
concursuri școlare 

 
 
 

 Existența unei baze de date 
ușor accesibile, care să 
permită actualizarea 
permanentă a oricăror 
informații privind școala și 
realizarea unor statistici 
necesare elaborării rapoartelor 
anuale de activitate; exportul 
unui segment din baza de date 
către Comisia de perfecționare 

 

 Obținerea unor avize/forme de 
recunoaștere oficiale pentru 
activități extrașcolare ce se 
defășoară constant în școală, 
al căror efect formativ este 
extrem de valoros 
 

 

Tot intervalul: 
2016-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

2016-2017, 
2017-2018 
2018-2019 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tot intervalul: 
2016-2020 

 
 
 
 

T2, T5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T1, T2, T5 
 
 
 
 
 

T3, T6 
 
 
 

Evaluare 
externă: 

reprezentanți 
ISMB 

Evaluare internă: 
directori, diriginți, 
Coordonatorul de 

programe și 
proiecte educative 

(chestionare de 
satisfacție, situații 
statistice, fișa de 
progress școlar)   

Evaluare externă: 
reprezentanți ISMB, 
reprezentanți MEN, 

ARACIP 

Evaluare internă: 
directori, CA; 

CEAC, 
secretariat, 

contabilitate (baza 
de date) 
Evaluare 
externă: 

reprezentanți 
ISMB 

Evaluare internă: 
CEAC, șefii de 
catedră (fișe de 
prezență, fișe de 

evaluare a 
proiectelor) 
Evaluare 
externă: 

reprezentanți 
ISMB 
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 Implicarea elevilor în activități de 
promovare a tradiției culturale a 
liceului  

 

 Stabilirea unor criterii specifice 
pentru angajarea unui profesor 
prin procedura de transfer, 
nediscriminatorii, bazate pe 
competențe reale, pe rezultatele 
muncii la clasă 

 Apariția cu regularitate a 
revistelor Vlăstarul și Mlădița; 
întâlniri realizate cu absolvenți 
de marcă ai liceului nostru 

 Încadrarea în colectivul de 
profesori a unor persoane 
dedicate meseriei de dascăl, 
cu o bună pregătire 
profesională, adevărați mentori 
pentru elevi 

Tot intervalul: 
2016-2020 

 
 
 

2016-2020  

T2 
 

T1, T5 

Evaluare internă: 
CEAC, directori, 
diriginți, 
Coordonatorul de 
programevși 
proiecte educative 
(ancheta, studii de 
impact, 
chestionare) 
Evaluare internă: 
CEAC, directori, 
CA (legislația în 
vigoare) 
Evaluare 
externă: 
reprezentanți 
ISMB 

 

3.DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 

MATERIALE 

 Amenajarea spațiilor încă 
nefuncționale din școală 
 

 Atragerea de fonduri 
extrabugetare 
 

 

 Înnoirea inventarului de auxiliare 
didactice 
 

 Modernizarea unor săli de clasă 
 

 Realizarea unui spațiu 
multifuncțional în podul liceului 
și a unei săli de educație 
nonformală în subsolul clădirii 

 Sponsorizări, donații, contracte 
de colaborare  

 

 Existența unui număr suficient 
de manuale și alte auxiliare 
didactice, în stare bună,  
pentru toți elevii 
 

 Existența, în unele săli de 
clasă, a videproiectoarelor și a 
conexiunii la internet 

Tot intervalul: 
2016-2020 

 
 

Tot intervalul: 
2016-2020 

 
 
 

Tot intervalul: 
2016-2020 

 
 
 

2016-2017 

T2,T4, T5 
 
 
 

T2, T3 
 
 
 
 

T5 
 
 
 

T3, T5 

Evaluare internă: 
CA, directori, 
contabilitate, 
administrator 

(studii de impact, 
analize,rapoarte) 

Evaluare 
externă: 

reprezentanți 
Primăria S2,  

Evaluare internă: 
directori, CA, 
contabilitate, 

administrator (fișe 
de distribuție, 
chestionare, 

statistici) 
Evaluare 

mailto:haretiana2012@hotmail.com


    Colegiul Naţional Spiru Haret  cu clase V – XII 
     Bucureşti, Str. Italiană, nr. 17, Sector 2 
     Tel: 004-01-3.13.64.62; Tel/Fax: 004-01-3.14.60.97 
     e-mail: haretiana2012@hotmail.com 
     www.cnshb.ro 

    58 

 

 externă: 
reprezentanți 

APPA 
 
 
 

 

4.DEZVOLTAREA 
RELAȚIILOR 

COMUNITARE 

 Eficientizarea relației părinți-
elevi-școală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Colaborare cu Primăria 
Sectorului 2  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Implicarea părinților în atragerea de 
fonduri extrabugetare, în 
asigurarea bunului mers al 
activităților desfășurate în școală, 
în susținerea activității de învățare 
a elevilor 

 Asigurarea unui climat de 
colaborare şi armonizare a 
intereselor între  elevi, părinţi şi 
cadrele didactice; 

 Revizuirea statutului şi 
reconstituirea comitetului director al 
A.P.P.A.; 
 

 Continuarea proiectelor/ 
parteneriatelor organizate de 
primăria de sector: Primăvara 
școlilor și Parlamentul tinerilor) și 
cu PMB - prin PROEDUS 
(CIVITAS, Târgul de oferte 
educaționale, cursuri pentru elevi si 
cadre didactice, Tabăra elevilor 
activi și merituoși). 

 

Tot intervalul: 
2016-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot intervalul: 
2016-2020 

 
 
 
 
 
 

T1, T2, T4, 
T5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T4, T5 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluare internă: 
directori, CEAC, 

diriginți, 
Consilierul școlar 
(chestionare de 

satisfacție, 
analize, statistici) 

Evaluare 
externă: 

reprezentanți 
ISMB, ARACIP 

 
 
 
 
 
 

 
Evaluare internă: 

directori, CA, 
CEAC, diriginți, 
Consilierul de 
programe și 

proiecte educative 
(chestionare de 

satisfacție, 
analize, statistici) 

Evaluare 
externă: 
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 Colaborare cu instituții media 
 
 
 
 

 Colaborare cu Poliția de 

proximitate și Politia Capitalei 
 

 Mediatizarea activităților 
desfășurate în școală și a tradiției 
culturale a liceului 
 

 Campanii antidrog, antiviolență, 
prezentări în cadrul orelor de 
dirigenție 

Tot intervalul: 
2016-2020 

 
 
 

Tot intervalul: 
2016-2020 

 
 

 
T1,T2, T5 

 
 
 
 

T2 

reprezentanți 
Primăria S2 

 
Evaluare internă: 
directori, CEAC, 

CA (studii de 
impact, 

chestionare, 
statistici) 

 
Evaluare internă: 
directori, CEAC, 

diriginți, 
Consilierul școlar, 
Coordonaatorul 
de programe și 

proiecte educative 
(chestionare de 

satisfacție, fișe de 
evaluare a 

activității, fișe de 
prezență, studiide 

impact) 
Evaluare 
externă: 

reprezentanți 
ISMB 

 
IMPLEMENTAREA PLANULUI STRATEGIC 
  
Acţiuni  pentru implementarea cu succes a planului strategic: 

 Planul strategic va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor fi revăzute şi modificate cu regularitate (ex. o dată la 6 luni); 
 Se va acorda atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a fiecărui membru; se va realiza o comunicare eficientă cu fiecare membru al 

proiectului. 
 Se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană (planificări lunare şi strategii de motivare). 
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 Prin Consiliu de Administraţie se va desemna directorul ca persoană responsabilă pentru implementarea planului strategic, care va supraveghea procesul de 
implementare şi va raporta Consiliului de Administraţie schimbările intervenite. 

Managementul riscului: posibili factori de risc în cadrul proiectului: 

 Schimbările de legislație 

 Dezmembararea echipei de proiect 

 Calitatea profesională a cadrelor didactice care vor veni pe parcurs 

 Nivelul de implicare al autorităților locale 
Evaluarea  
  

Puncte critice în cadrul procesului de implementare a planului strategic Acţiuni 

Implementarea planului strategic nu este luată în serios. Conform planului operational anual, va fi evaluată realizarea fiecărui 
obiectiv; 

Intervalele de timp nu sunt respectate Lunar, în Consiliul de Administraţie, se va urmări respectarea 
termenelor calendaristice şi se vor propune măsuri de remediere; 

Elementele care nu au fost implementate nu sunt discutate, rămân ca sarcini 
neîndeplinite 

Sarcinile neîndeplinite vor fi reprogramate, după analiza cauzelor; 
vor fi trasate noi responsabilităţi; 

Oportunităţile externe sunt refuzate conştient şi/sau nu sunt revizuite Se va analiza semestrial modificarea condiţiilor externe şi apariţia de 
noi oportunităţi. 
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