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1.NOTĂ INTRODUCTIVĂ 
 

Prezentul Raport de activitate este realizat având în vedere Planul de Dezvoltare Instituţională 2012-2017 (PDI 2012-2017), aprobat de Consiliul 

Profesoral al Colegiului Naţional „Dimitrie Cantemir” în data de 25.10.2012 şi a Planurilor manageriale asociate acestuia. Documentul prezentat în 

continuare este structurat conform obiectivelor, activităţilor şi resurselor propuse în Planul managerial/ operațional pentru anul şcolar 2014-

2015, parte integrantă a PDI 2012-2017. 

Pentru evidenţierea clară a rezultatelor obţinute, pentru fiecare program propus în Planul managerial pentru anul şcolar 2014/2015 sunt prezentate 

obiectivele, activităţile, nivelul și indicatorii de realizare.   

Raportul de activitate este fundamentat şi susţinut de rapoartele de activitate elaborate la nivelul catedrelor, comisiilor şi echipelor de management 

de proiect numite pe parcursul anului şcolar precedent, respectiv documentele de proiectare şi raportare din domeniul financiar-contabil. 

Referitor la resursele financiare, cu anumite excepţii, sistemul actual de planificare şi raportare a activităţii financiar-contabile nu permite 

identificarea cu claritate a costurilor pentru fiecare categorie de activitate desfăşurată pentru îndeplinirea obiectivelor propuse. Sumele globale 

pentru categoriile de cheltuieli menţionate în prezentul raport sunt cuprinse în analiza financiară sintetică a anului şcolar precedent. 

La finalul documentului sunt prezentate RAEI 2014-2015 și datele statistice relevante pentru anul şcolar 2014-2015.  

 

Reținem următoarele aspecte definitorii pentru progresul înregistrat în anul școlar 2014-2015 și pentru dezvoltarea instituțională în 

perioada următoare: 

1. În anul școlar 2014 – 2015, Colegiul Naţional”Dimitrie Cantemir” – Oneşti se situează pe locul 101 în ierarhia școlilor din România, cf. 

www.admitereliceu.ro, în urcare 50 de poziții față de anul școlar 2012-2013, anul I de implementare a Proiectului de dezvoltare 

instituțională pentru perioada 2012-2017. 

2. realizarea 100% a cifrei de școlarizare 2015-2016,  atât la nivel gimnazial, cât și la nivel liceal și atragerea celor 2 elevi din municipiu care 

au obținut media de admitere 10; 

3. promovabilitate 100% la finalul anului școlar, înregistrându-se o creștere de 0,36% față de anul școlar precedent, 2013-2014; 

4. reducerea cu 50% a ponderii mediilor între 6-6,99 și creșterea ponderii mediilor peste 7 la  bacalaureat față de anul școlar precedent, 2013-

2014;  

5. promovabilitatea la examenul de bacalaureat 2015: 97,54% 

http://www.admitereliceu.ro/


6. obținerea de rezultate bune și foarte bune la evaluarea de la finalul clasei a VI-a 

7. în urma analizei comparative a notelor obținute la examenul de bacalureat și a mediilor obținute de elevii liceului se constată diferențe 

nesemnificative, ceea ce confirmă calitatea și eficiența procesului de predare-învățare-evaluare;  

8. numărul de elevi participanți la faza națională a olimpiadelor și concursurilor din calendarul MECS este superior celui din anul școlar 

anterior, remarcându-se o creștere a numărului de participări/ premii obținute (creșterea cu 62,5% față de anul școlar precedent) – colegiul 

se situează pe locul I în ierarhia școlilor din municipiu, cf. rezultatelor obținute la olimpiadele județene și naționale 2015, precum și la 

concursuri  

9. 100% dintre elevi au medii generale peste 7, 78,77% dintre elevii colegiului au obținut medii generale peste 8.00, iar 38,77% peste 9  

10. creșterea cu 2% a numărului total de absențe motivate și nemotivate și scăderea cu 0,25% a numărului de absențe/ elev față de anul școlar 

precedent, 2013-2014; 

11. înregistrarea unui număr mare de absolvenți din promoția 2015 care au fost admiși la studii în străinătate (21 absolvenți) – creștere de 210% 

față de anul școlar 2013-2014 

12. înregistrarea unui număr mare de absolvenți din promoția 2015 care au fost admiși la programe universitare de licență – 94.44% 

13. creșterea gradului de atractivitate a școlii pentru absolvenții gimnaziului – se continuă progresul în ceea ce privește ultima medie de 

admitere (creștere medie de 2,1p, iar pe specializări: 0,29p – Filologie, 0,95p – Matematică Informatică, 0.86p – Științe ale naturii) 

14. dezvoltarea culturii proiectelor prin: încheierea cu success a proiectului cu finanțare nerambursabilă de la Consiliul local Onești 2014, în 

cadrul parteneriatului cu Asociația Studium D. Cantemir, pentru proiectul „Olimpism și fairplay pentru educație și succes”; derularea și 

finalizarea proiectului de finanțare PETROM – 5000 euro, „Comorile timpului”, participarea la proiectul EDUCAȚIE CU PROFIT, POS-

DRU 2007-2013, în parteneriat cu Fundația Corona Iași – înființarea a 4 firme de exercițiu de către 32 elevi și 5 profesori ai colegiului, 

dezvoltarea bazei material – mobilier, echipamente IT, acordarea de subvenții elevilor participanți, dezvoltarea competențelor de 

antreprenoriat, manageriale ale elevilor și cadrelor didactice   

15. acordarea Certificatului onorific de voluntar absolvenților  promoției 2015 - liceu, al doilea an de la introducere 

16. existența progresului în ceea ce privește  numărul total al  protocoalelor de colaborare și al parteneriatelor față de perioada 2012-2014 

17. creșterea gradului de satisfacție a elevilor/ părinților privind diversificarea tipurilor de activități extrașcolare derulate 

 

La finalul anului școlar 2014-2015 se pot defini următoarele punctele tari:   

1.  Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir” încurajează învățarea activă, gândirea critică, performanța superioară, după cum reiese din rezultatele la 

învățătură, la olimpiade/ concursuri, la examenul de bacalaureat și din gradul de absorbție a absolvenților în mediul academic; 

2. Din chestionarele aplicate elevilor și părinților, se poate concluziona că gradul de satisfacție a acestora față de educația oferită este mare; 



3. Creșterea capacității și eficacității educaționale a colegiului (creșterea cu 5% a numărului de elevi, finalizarea lucrărilor de reabilitare corp A, B, 

C și cantină, asigurarea condițiilor de studiu conform legislației în vigoare, existența progresului în ceea ce privește dotările, acoperirea 100% a 

normelor didactice cu profesori titulari, acoperirea 100% a posturilor didactice auxiliare și nedidactice cu personal calificat, asigurarea siguranței și 

securității elevilor pe tot parcursul programului școlar), și s-au luat  următoarele măsuri pentru ameliorarea punctelor slabe 2013-2014:  
 

Nr. 

crt. 
Puncte slabe 2013-2014 Măsuri propuse pentru 2014-2015 

Măsuri luate 2014-2015/ Indicatori de 

realizare 

1. Promovabilitate cu 0,36% mai 

scăzută față de 2012-2013 (99,64% 

față de 100%) – 3 elevi repetenți, 

35 corigenți 

 

1. Realizarea de planuri de ameliorare a 

performanțelor școlare la nivelul fiecărei 

clase, în Consiliul clasei – responsabili: 

dirigintele clasei, director adjunct 

 

Realizarea de planuri personalizate pentru 

elevii cu ritm lent de către profesorii clasei/ 

Promovabilitate 100% la finalul anului școlar- 

creștere cu 0,36% față de anul școlar 2013-

2014 

 

2. Înregistrarea a 1,19% medii între 

6 și 7, față de 0% în anul școlar 

precedent, scăderea cu 0,66% a 

mediilor 8-8.99 și creșterea cu 

7,16% a numărului de elevi cu 

medii 7.00-7,99 

 

Optimizarea parteneriatului școală-familie 

pentru succesul școlar al elevilor prin 

ameliorarea comunicării școală-familie – 

responsabil: consilier educativ, dirigintele 

clasei 

 

Promovarea modelelor de bune practici: 

popularizarea rezultatelor la concursurile și 

olimpiadele județene/ naționale; Utilizarea 

metodelor activ-participative în cadrul orelor 

de curs; analiza rezultatelor învățării în 

consiliile claselor. Toți elevii promovați au 

medii peste 7, ponderea celor cu medii între 

7,00 și 9,00 fiind 58,77%. 

 

3. Înregistrarea unui număr de 4 

absolvenți 2014 care nu au 

promovat examenul de 

bacalaureat, deși au promovat 

probele/ discipline, pentru că nu 

au obținut media 6,00 

 

Organizarea a 2 sesiuni de simulare a 

examenului de bacalaureat, cf. Planului de 

ameliorare a rezultatelor la bacalaureat 2015 

– responsabili: directori, șefi de catedre 

 

S-au organizat 2 sesiuni de simulare: 

noiembrie 2014 și martie 2015/ 

Promovabilitatea la examenul de bacalaureat 

2015: 97,54 %. 

4. Existența unui număr de elevi care 

au întâmpinat dificultăți la proba 

de Matematică și științe din cadrul 

Organizarea de simulări și ore de pregătire 

cu predare în echipă la clasa a VI-a: – 

responsabili: șefi de catedre, prof. care predau 

S-au organizat ore de pregătire și simulări ale 

probelor din cadrul evaluării la clasa a VI-a/ 

Scăderea numărului de elevi care au 



evaluării la clasa a VI-a – punctaj 

0 

 

disciplinele evaluate 

 

înregistrat punctaj 0  

5. Gradul scăzut de implicare a unor 

cadre didactice în activitățile 

extra-curriculare și în cele de 

evaluare și asigurare a calității 

 

1. Monitorizarea atentă a activităților 

comisiilor și catedrelor metodice și 

responsabilizarea responsabililor de comisii 

pentru implicarea tuturor cadrelor didactice  

– responsabili: șefi de arie curriculară;  

2. Organizarea de activități extrașcolare/ 

de tip „loisir” cu participarea cadrelor 

didactice și a altor categorii de personal 

pentru dezvoltarea spiritului de echipă – 

responsabili: comisia pentru activități cultural-

educative 

1. Implicarea unui număr crescut de cadre 

didactice în activități de proiect, care implică 

lucru în echipă: Educație cu profit, Școala 

francofonă de vară 2015, Ambasadori ai 

tinereții, popularizarea ofertei educaționale, 

Botezul bobocilor, Concursurile „Dimitrie 

Cantemir” 2015 etc. 

2.Organizarea de evenimente cu ocazia Zilei 

educației, 8 martie, Zilei educatorului, Galei 

Premiilor Cantemir 2015, cu participarea a 

90% din personal. 

6. Participarea redusă la programe 

de formare continuă a cadrelor 

didactice   care au obținut gradul I 

cu mai mult de 5 ani în urmă 

 

Evaluarea obiectivă a nevoilor de formare și 

realizarea de programe de formare în cadrul 

școlii, în colaborare cu CCD Bacău – 

responsabili: director, comisia pentru 

perfecționare și formare continua 

 

Participarea cadrelor didactice la cursuri de 

formare din oferta CCD Bacau, organizarea 

cursului TIC în educație din oferta CCD în 

cadrul școlii, în parteneriat cu CCD Bacău, cu 

participarea majorității cadrelor didactice   

care au obținut gradul I cu mai mult de 5 ani 

în urmă.  

 

Se identifică următoarele puncte slabe la finalul anului școlar 2014-2015: 

1. La finalul proiectului REGIO, se constată: 

 neîndeplinirea condițiilor minimale de funcționare/ utilizare a corpului C și cantinei, conform destinației și legislației în 

vigoare în domeniul PSI, SSM, ISU și este necesară efectuarea de lucrări de reparații și achiziții de bunuri și servicii pentru 

asigurarea condițiilor de funcționare și obținerea avizelor necesare 

 lipsa dotărilor pentru prepararea/ depozitarea hranei, a mobilierului specific, a personalului specializat angajat pentru 

prepararea hranei determină imposibilitatea utilizării cantinei cf. destinației d.p.v. al autorizării DSP/ DSV 



 lipsa avizelor/ autorizațiilor de funcționare d.p.v. al PSI/ ISU pentru la finalul lucrărilor de reabilitare REGIO  

 lipsa spațiilor școlare, în condițiile în care corpul C nu poate fi folosit cu destinația ȘCOALĂ până la avizarea/autorizarea 

PSI pentru schimbare de destinație 

 lipsa documentației tehnice pentru clădiri, a avizelor și autorizațiilor de la punerea în funcțiune a acestora din arhiva școlii 

 necesitatea efectuării de lucrări de reparații/ achiziții de bunuri și servicii pentru asigurarea condițiilor de funcționare în 

condiții de siguranță ca urmare a neincluderii acestora în proiectul de reabilitare, cf. informărilor primite de la Primăria 

Onești 

2. Supraîncărcarea cu sarcini a cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar datorită volumului mare de lucrări urmare a schimbărilor 

legislative duce la apariția întârzierilor în elaborarea/ predarea documentelor, la scăderea motivației pentru implicare în problemele școlii 

3. Utilizarea în ultimii 2 ani școlari a laboratoarelor ca săli de clasă, urmare a prelungirii termenului de execuție a lucrărilor de reabilitare 

îngreunează desfășurarea procesului didactic și determină uzura fizică rapidă a materialelor și echipamentelor. 

4. Lipsa de interes a unor elevi pentru studiul disciplinelor evaluate în cadrul bacalaureatului/ evaluării naționale la clasa a VIII-a 

5. Nerealizarea broșurii electronice a colegiului cu ISSN  

și se propun cu prioritate următoarele măsuri de ameliorare pentru anul școlar 2015 - 2016: 

 

1. Efectuarea cu prioritate a achizițiilor de bunuri și servicii și elaborarea documentației specifice pentru obținerea avizelor/ autorizațiilor 

necesare bunei funcționări a unității de învățământ: ASF/ DSV – cf. destinației/ nevoilor, cod CAEN – pt. utilizarea cantinei ca sală de 

mese; continuarea demersurilor către UAT ONEȘTI, ADR NORD-EST/ Ministerul Dezvoltării pentru solicitarea aprobării schimbării de 

destinație a corpului C; elaborarea și depunerea documentației pentru intervenție la incendiu și avizare/autorizare PSI – corp C cu schimbare 

de destinație și, după caz, celelalte clădiri; actualizarea documentației tehnice și solicitarea documentației tehnice care a stat la baza 

lucrărilor REGIO de la UAT Onești – responsabili: director, responsabil achiziții, cadru ethnic PSI, administrator 

2. Revizuirea SMC, SSM, SCIM, Planului de pază  conform legislației actualizate și nevoilor specifice constatate în urma monitorizării și 

evaluării activității comisiilor de specialitate – responsabili: directori, responsabil achiziții, cadru ethnic PSI, responsabil SSM, 

administrator; 

3.  Actualizarea Planului de pază și elaborarea Analizei de risc, autorizarea RSVTI a centralelor 

4. Informarea și responsabilizarea cadrelor didactice, a părinților, elevilor și personalului pentru a proteja echipamentele și dotările -– 

responsabili:profesorii diriginți, elevii/ consiliul elevilor, directori, adminsitrator;  

5. Dotarea fiecărei săli de clasă cu videoproiector, ecran de proiecție, internet, astfel încât activitățile desfășurate să fie atractive,  eficiente și 

motivante pentru elevi și profesori – responsabili: director, responsabil achiziții, administrator 



6. Elaborarea și implementarea Planului de măsuri pentru ameliorarea rezultatelor la bacalaureat/ evaluare națională  2016  – responsabili: 

directori, profesori diriginți, profesori de specialitate; 

7. Elaborarea de planuri personalizate de învățare pentru recuperarea rămânerilor în urmă – responsabili: profesori diriginți, profesori de 

specialitate. 

8. Colaborarea cu consilierul școlar și menținerea/ dezvoltarea parteneriatului cu familia – responsabili: profesori diriginți, profesori de 

specialitate 

 

2.OBIECTIVE/ ACTIVITĂȚI - NIVEL DE REALIZARE 
 

OBIECTIV GENERAL 

I. Asigurarea condiţiilor optime  pentru desfăşurarea activităţii instructiv-educative și administrative 

OBIECTIV SPECIFIC Nivel de realizare şi concluzii 

I.1.Asigurarea resursei umane și a condiţiilor optime de 

lucru în sălile de clasă, laboratoare şi spaţii funcţionale 

Activitatea s-a desfășurat în condiții bune, chiar dacă lucrările de reabilitare/ reparații/ dotare 

PSI nu s-au finalizat la corpul C și cantină - nu s-au înregistrat perturbări majore. 

ACTIVITĂŢI 

Descrierea activităţilor Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1.Identificarea spațiilor necesare desfășurării procesului 

instructiv – educativ 

Complet Toate sălile de clasă au funcționat în două corpuri de clădire; 

Utilizarea laboratoarelor ca săli de clasă s-a compensat prin 

utilizarea mijloacelor IT (laptop, videoproiector, laborator de 

informatică) și a auxiliarelor didactice existente în cadrul 

catedrelor, precum și prin realizarea unei programări a orelor 

desfășurate în laborator prin schimbarea locației claselor și 

utilizarea sălilor rămase libere la orele de educație fizică și 

sport;  



 2. Igienizarea spaţiilor şi întreținerea/ repararea 

echipamentelor şi instalaţiilor  

Complet Nu s-au înregistrat disfuncții, reclamații.  

Există autorizație sanitară de funcționare, cu program de 

conformare până la finalizarea proiectului de reabilitare. La 

finalul anului școlar sunt asigurate condițiile pentru 

depunerea documentației și solicitarea ASF și cod CAEN - 

5629. 

Programul „Lapte și corn” pentru gimnaziu s-a derulat fără a 

se înregistra disfuncții. 

3. Constituirea formațiunilor de elevi cf. mediei de 

admitere și opțiunilor elevilor/ părinților  

Nu s-au înregistrat disfuncții, reclamații; 

Au existat, cu aprobarea ISJ, în condițiile legii,  clase cu 

număr de elevi peste numărul maxim pentru a compensa 

deficitul de elevi la clasele de matematică-informatică și a 

facilita încadrarea în costul-standard per elev 

 4. Acoperirea normelor didactice cu personal calificat/ 

Elaborarea Proiectului de încadrare 2014-2015 cf. 

metodologiei în vigoare, în funcție de nevoile și interesele 

elevilor 

Complet Acoperirea 100% a normelor didactice cu personal calificat;  

Pentru reducerea deficitului bugetar la capitolul Cheltuieli 

salariale s-au luat măsuri privind: reducerea numărului de 

ore CDȘ la clase (la nr. minim de ore cf. Planurilor-cadru în 

vigoare), eliminarea orelor de ansamblu sportiv/ artistic, a 

orelor de informatică și limba engleză pe grupe, neaprobarea 

solicitărilor de reducere a normei didactice pentru profesorii 

cu gradul didactic I și 25 de ani vechime în învățământ, cf. 

LEN 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

5. Elaborarea documentelor manageriale anuale: planuri 

manageriale, grafic monitorizare și control, orar, schema 

orară 

Complet 
Respectarea termenelor și regulamentelor specifice privind 

elaborarea, validarea, avizarea și aprobarea acestora 

6. Constituirea catedrelor și comisiilor metodice 
Complet Respectarea 100% a metodologiei, includerea acestora în 

ROFUI 2014-2015 

7.Efectuarea analizelor medicale obligatorii şi a testării 

psihologice 

Complet Personalul didactic și nedidactic 100% apt pentru a activa în 

cadrul școlii 



8.Inventarierea anuală Complet Au fost dificultăți minore cauzate de utilizarea în comun de 

mai multe clase a anumitor spații, datorită relocării acestora 

în laboratoare (subinventare). 

9. Înlocuirea panourilor de afişaj şi reactualizarea periodică 

a informaţiilor 

Complet 
Informațiile au fost primite la timp de către toți cei interesați 

OBIECTIV SPECIFIC Nivel de realizare şi concluzii 

I.2.Identificarea nevoilor reale de învăţare ale elevilor şi 

adaptarea demersului educativ la interesele acestora 

Se înregistrează o creștere calitativă și cantitativă a performanțelor școlare: promovabilitate, 

rezultate la olimpiade și concursuri, examenul de bacalaureat. 

 

ACTIVITĂŢI 

Descrierea activităţilor Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1.Aplicarea Procedurilor privind testele iniţiale/predictive 

şi stilurile de învăţare 
Complet 

 S-au aplicat teste inițiale la toate disciplinele 

 S-a identificat stilul de învățare al fiecărui elev/ grup 

de elevi pentru o mai mare adaptare a demersului 

instructiv-educativ la nevoile educabililor 

 S-a urmărit progresul școlar 

 În condițiile creșterii cu 6,54% a numărului de elevi 

ai colegiului, se constată următoarele rezultate la 

învățătură, față de anul școlar anterior: 

- Promovabilitate 100% - nivel liceal și gimnazial la 

finalul anului școlar 

- 78,77% dintre elevii colegiului au obținut medii 

generale peste 8.00 (- 2,77% față de anul școlar 

2013-2014) 

- 100% dintre elevi au obținut medii peste 7 

- Creșterea cu 1,19% a numărului de elevi cu medii 

2.Realizarea proiectării didactice în conformitate cu 

normele în vigoare, nevoile și interesele elevilor 
Complet 

3.Integrarea noilor tehnologii în activitatea curentă la 

majoritatea disciplinelor, inclusiv creşterea numărului de 

ore AeL 

Parțial 

4.Adoptarea de metode activ-participative de către toţi 

profesorii 
Complet 

5.Identificarea opţiunilor elevilor privind orele CDS Complet 

6.Fundamentarea cifrei de şcolarizare 2014-2015 pe 

nevoile şi interesele elevilor 
Complet 

7.Realizarea de programe educaţionale personalizate pentru 

elevii cu ritm lent/ capabili de performanţe deosebite (ore 

suplimentare, lucru diferențiat, tutoriale online etc.) 

Complet 

8.Organizarea olimpiadelor pe discipline Complet 



9.Participarea la concursurile şcolare şi diversificarea 

acestora 
Complet 

peste 7.00 

- Scăderea cu 3,25% a numărului de elevi cu medii 

peste 9.00 

 Numărul de elevi participanți la faza națională a 

olimpiadelor este comparabil cu anul școlar anterior, 

remarcându-se o creștere a numărului de premii 

obținute ( + 17,39% premii) 

 Realizarea 100% a cifrei de școlarizare 2015-2016, 

liceu și gimnaziu 

 Elaborarea și implementarea planurilor de măsuri 

pentru ameliorarea rezultatelor la bacalaureat și la 

evaluarea cl. a VI- a (simulări, ore suplimentare, 

predare în echipă, informări ale părinților etc.) 

OBIECTIV SPECIFIC Nivel de realizare şi concluzii 

I.3. Pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat 

Rezultatele generale ale promoției 2015 pe parcursul școlarizării (cl. IX – XII), adoptarea și 

implementarea Planului de măsuri pentru ameliorarea rezultatelor la examenul de 

bacalaureat 2015 a dus la obținerea rezultatelor dorite la examenul de bacalaureat, liceul 

situându-se pe locul I la nivelul municipiului 

ACTIVITĂŢI 

Descrierea activităților Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1.Realizarea Planului de măsuri (identificarea optiunilor 

elevilor, graficul orelor de pregătire suplimentară, 

planificarea simulărilor) 

Complet 
 Promovabilitatea la examenul de bacalaureat 2015, 

ambele sesiuni: 97,54%  

 Creșterea ponderii mediilor peste 9 la examenul de 

bacalaureat cu 15,96% față de anul precedent 

 Creșterea ponderii mediilor peste 8 la examenul de 

bacalaureat cu 13,58% față de anul școlar precedent 

 Scăderea ponderii mediilor între 6 și 7 cu 50% față 

de anul școlar precedent 

 Doi absolvenți au promovat bacalaureatul cu media 

10  

 Organizarea a două sesiuni de simulare, cf. Planului 

de măsuri intern – nov. 2014 și indicațiilor MECS ( 

2. Implementarea și monitorizarea Planului de măsuri 

(organizarea simularilor, reactualizarea planurilor de 

măsuri/ catedre pe baza rezultatelor, monitorizarea 

informării elevilor și părinților) 

Complet 



3. Evaluarea activității Complet 

OBIECTIV SPECIFIC Nivel de realizare şi concluzii 

I.4.Asigurarea securităţii elevilor pe parcursul programului 

de lucru 

Activitatea s-a desfășurat în condiții optime. 

ACTIVITĂŢI 

Descrierea activităților Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1.Asigurarea pazei personalului şi bunurilor Complet  Nu s-au înregistrat incidente/ evenimente. 

 Respectarea prevederilor legislative specifice 2.Efectuarea instructajelor SSM şi ISU pentru toate 

categoriile de personal şi elevi 
Complet 

3.Verificarea parametrilor de funcţionare a instalaţiilor şi 

monitorizarea lor permanentă 
Complet 

OBIECTIV SPECIFIC Nivel de realizare şi concluzii 

I.5.Eficientizarea alocării resurselor materiale și financiare 

Se înregistrează încadrarea în bugetul alocat, efectuarea operațiunilor contabile la timp, 

conform legislației în vigoare, asigurarea funcționării normale. S-au identificat surse de 

finanțare sub formă de alocări de fonduri de la Consiliul local pentru lucrările suplimentare la 

proiectul de reabilitare a colegiului, sponsorizări pentru organizarea de evenimente, acordarea 

de medalii elevilor premianți și olimpicilor naționali, precum și a profesorilor îndrumători 

(donații – Asociația „Studium D. Cantemir”)  S-a obținut finanțarea de la bugetul local – 

Programul de finanțare a ONG-urilor 2014, prin Asociația „Studium D. Cantemir” pentru 

achiziționarea de echipamente și materiale sportive. 

ACTIVITĂŢI 

Descrierea activităților Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1. Realizarea și implementarea Graficului de monitorizare 

și control 

Complet  Nu s-au înregistrat disfuncții în domeniul 

managementului resurselor materiale și financiare. 

 S-au identificat surse de finanțare suplimentare:  

- alocarea fondurilor de către Consiliul local necesare 

efectuării lucrărilor suplimentare la proiectul de 

reabilitare necesare pentru respectarea standardelor 

de funcționare conform legislației actuale și 

satisfacerea nevoilor specifice colegiului.  

- donații din partea Asociației ”Studium D. Cantemir” 

pentru premierea elevilor olimpici și acordarea de 

medalii și cupe absolvenților premiați și șefilor de 

2. Monitorizarea programului Lapte și corn Complet 

3. Monitorizarea lucrărilor de reabilitare  Complet 

4. Realizarea Proiectului de buget 2015 și a execuției 

bugetare cu respectarea legislației în vigoare 

Complet 



5. Identificarea de surse de finanțare pentru premiere 

olimpici, lucrări suplimentare proiectului de reabilitare, 

organizarea de evenimente 

Complet 

OBIECTIV SPECIFIC Nivel de realizare şi concluzii 

I.6. Întărirea disciplinei şi scăderea numărului de absenţe 

ale elevilor/ învoiri ale personalului 

Se continuă tendința de scădere a numărului absențelor nemotivate/ elev.   

Nu au fost înregistrate abateri grave ale elevilor și personalului. 

Programul ”Singur acasă” s-a derulat doar la nivelul claselor.  

Elevii claselor gimnaziale s-au integrat firesc în viața colegiului și sunt o prezență activă la 

toate evenimentele colegiului, fără să se înregistreze probleme în relația acestora cu elevii de 

liceu. 

ACTIVITĂŢI 

Descrierea activităților Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1.Monitorizarea respectării programului de către personalul 

didactic şi nedidactic 
Complet 

 Continuarea tendinței de reducere a absenteismului 

începută în anul școlar precedent: reducerea cu 

0,25% a nr. de absențe nemotivate/ elev față de anul 

școlar precedent. 

 Monitorizarea constantă a frecvenței elevilor de către 

comisia de specialitate. 

 Reducerea absenteismului 

 Încă se înregistrează întârzieri în completarea 

documentelor interne de către cadrele didactice. 

 Programul ”Singur acasă” s-a derulat doar la nivelul 

claselor.   

2.Monitorizarea frecvenţei elevilor la ore, în special a 

elevilor navetişti şi a celor cu părinţii plecaţi în străinătate 
Complet 

3.Completarea documentelor interne la termenele stabilite Parțial 



4. Implementarea programului „Singur acasă” şi de 

integrare a elevilor claselor a IX a și a V a 
Parțial 

OBIECTIV SPECIFIC Nivel de realizare şi concluzii 

I. 7.Creşterea numărului certificărilor internaţionale ale 

competenţelor elevilor 

S-au organizat 3 sesiuni de simulare a examenelor Cambridge de limba engleză PET, FCE, 

CAE, IELTS. Un elev de gimnaziu a urmat cursuri ECDL si a obținut permisul. Deși 

condițiile de funcționare au îngreunat desfășurarea cursurilor, pretestărilor și examenelor de 

certificare internațională a competențelor lingvistice și digitale, interesul elevilor pentru 

acestea a fost stimulat, înregistrându-se un număr mare număr de absolvenți admiși la 

universități în străinătate.  

ACTIVITĂŢI 

Descrierea activităților Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1.Cursuri şi examene ECDL Complet  21 absolvenți 2015 admiși la studii în străinătate 

 Activități de popularizare a exemenelor 

internaționale pentru elevii de gimnaziu 

 Rezultate la nivelul promoției 2015: 

- Numărul certificatelor IT: 76, din care: 

 ECDL: 72, din care 1 – nivel 

gimnazial 

- Numărul certificatelor lingvistice: 34 (lb. engleza, 

franceza) 

 Cambridge – CAE/ FCE: 4 

 IELTS: 13 

 DELF/ DALF:  

2.Pretestări şi examene Cambridge Complet 

3. Diversificarea certificărilor pentru elevii de gimnaziu – 

EQUALSKILLS, KET, PET 
Complet 

OBIECTIV GENERAL 

II. Ameliorarea comunicării interne şi externe 



OBIECTIV SPECIFIC Nivel de realizare şi concluzii 

II. 1.Eficientizarea transferului de informaţii între diferitele 

niveluri ierarhice  

Comunicarea s-a realizat eficient, înregistrându-se creșterea gradului de utilizare a poștei 

electronice în activitatea curentă, ceea ce a redus timpul alocat ședințelor de informare și a 

asigurat un acces rapid și generalizat la informație în timp util. 

ACTIVITĂŢI 

Descrierea activităţilor Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1.Reactulizarea bazei de date a colegiului Complet  S-a asigurat accesul rapid la informații și circulația 

eficientă a informației pentru o comunicarea internă 

și externă optimă 

 Se înregistrează reducerea întârzierilor în elaborarea 

și difuzarea/ centralizarea documentelor, deși acestea 

persistă datorită volumului mare de sarcini/ angajat. 

 

2.Realizarea unei baze de date cu adresele părinţilor  Complet 

3.Folosirea mijloacelor de informare electronică pentru 

comunicarea aspectelor curente 
Complet 

OBIECTIV SPECIFIC Nivel de realizare şi concluzii 

II. 2.Eficientizarea comunicării dintre şcoală şi părinţi Părinții au fost informați la timp asupra situației școlare și disciplinare a elevilor, s-au 

organizat lectorate și ședințe cu părinții, s-a acordat atenție fiecărei probleme semnalate de 

părinți și s-au găsit soluții în beneficiul elevilor.  

Paginile de internet și de facebook ale colegiului sunt o sursă de informare utilă pentru părinți 

și comunitate cu privire la activitatea colegiului 

ACTIVITĂŢI 

Descrierea activităţilor Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1.Realizarea broşurii electronice de informare, cu obţinerea 

ISSN 
Nerealizat 

 Informațiile utile au fost postate permanent pe pagina 

de internet 

 S-a utilizat contul Facebook inițiat pentru 

popularizarea colegiului, diseminarea informațiilor 

 S-au organizat lectorate cu părinții în cadrul cărora s-

a prezentat bilanțul financiar, activitatea colegiului, 

s-au aplicat chestionare de feedback, s-au prelucrat 

regulamentele în vigoare, s-au prezentat activitățile 

extrașcolare 

 Cu diferite prilejuri, s-au organizat activităţi comune 

elevi-profesori-părinţi, s-au realizat activități în 

2.Reactualizarea paginii de internet a colegiului Complet 

3.Desfăşurarea de lectorate cu părinţii Complet 

4.Organizarea de activităţi comune elevi-profesori-părinţi Parțial 

5. Aplicarea de chestionare de feedback elevilor , 

personalului şi părinţilor 
Complet 



6.Stabilirea orelor de consultaţii cu părinţii în programul 

fiecărui cadru didactic 
Complet 

OBIECTIV GENERAL 

III. Dezvoltarea parteneriatelor cu comuniatea locală (ONG-uri, agenţi economici, autoritatea locală) și instituții similare la nivel național și internațional 

OBIECTIV SPECIFIC Nivel de realizare şi concluzii 

III. 1.Creşterea gradului de implicare a şcolii în problemele 

reale ale comunităţii 

Elevii și profesorii colegiului s-au implicat activ în viața comunității în: activități de 

voluntariat, proiecte de mediu, culturale, inițierea și organizarea de evenimente, concerte 

filantropice, donații pentru persoane vârstnice şi alte categorii dezavantajate; 

Conducerea colegiului a participat la toate şedinţele de lucru şi a susţinut logistic şi 

organizatoric toate activităţile propuse la nivel local; 

ACTIVITĂŢI 



Descrierea activităţilor Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1.Încheierea de protocoale de colaborare Complet 

 Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir”  a participat 

la două  proiecte în parteneriat cu Primăria și 

Consiliul local Onești și liceele din municipiu: 

”Absolvent 2015 – oneștean cu cetățenie 

europeană”, incluzând marșul absolvenților și 

premierea șefilor de promoție de la toate liceele 

oneștene și târgul educațional ”O școală pentru 

tine” pentru facilitarea orientării școlare a elevilor de 

la școlile gimnaziale din municipiu și din 

împrejurimi. 

 Elevii și profesorii Colegiului Național ”Dimitrie 

Cantemir” au participat la toate manifestările inițiate 

de autoritățile locale: Primărie, Consiliul local, 

Jandarmerie, Poliție, ISU, Biblioteca municipală 

”Radu Rosetti”. 

 Pe parcursul anului școlar s-au desfășurat activități în 

cadrul parteneriatelor cu unitățile școlare din 

municipiu, ONG-uri partenere,  Clubul Rotary, 

Agenția Județeană Antidrog, Penitenciarul Tg. Ocna, 

Direcția Județeană Olimpică etc. 

  Existența progresului în ceea ce privește acordurile 

de parteneriat/proiectele de colaborare: „Lets Do It 

România”, „ Luna plantării arborilor (Primăria 

Onești), TV KIT, Radio KIT, Asociația Onestin, 

Biblioteca municipală ”Radu Rosetti”, Crucea Roșie 

Bacău, Asociația „Bucuria celor necăjiți”, școli și 

licee din municipiu, Muzeul de istorie, Spitalul 

municipal etc. 

 S-a continuat derularea programului de voluntariat 

social „Ambasadori ai tinereții”, în parteneriat cu 

Asociația”Sfântul Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”. 

 Acordarea Certificatului de voluntar 2015- Fiecare 

2.Implementarea programelor de cooperare Complet 

3.Diseminarea programelor Complet 

4.Identificarea de noi direcţii de parteneriat/ noi parteneri Complet 



5. Valorificarea experienței și expertizei dobândite Complet 

OBIECTIV SPECIFIC Nivel de realizare şi concluzii 

III.2.Creşterea gradului de atractivitate a colegiului Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir” și-a îmbunătățit imaginea ca urmare a rezultatelor 

obținute, a ameliorării comunicării externe, a prezenței active în comunitate, a aparițiilor în 

mass-media ale conducerii, cadrelor didactice și elevilor. 

ACTIVITĂŢI 

Descrierea activităţilor Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1. Protocoale de colaborare cu şcolile din zonă Complet  Realizarea 100% a cifrei de școlarizare 

 Atragerea elevilor capabili de performanțe superioare 

la clasa a IX-a și a IV-a 

 Toți elevii din mun. Onești care au obținut nota 10 la 

Evaluarea națională au devenit elevi ai colegiului  

 Interesul crescut al absolvenților clasei a IV-a pentru 

nivelul gimnazial  

 Diversificarea Concursurilor ”Dimitrie Cantemir” 

pentru elevii școlilor gimnaziale din municipiu prin 

includerea concursurilor de arte vizuale (interpretare 

vocal-instrumentala, arte plastic) 

 Creșterea numărului participanților cu peste 200  

elevi/ profesori la Concursurile ”Dimitrie Cantemir” 

2015 

2.Derularea de activităţi comune cu elevii claselor a IV a, a 

VII a şi a VIII a 

Complet 

3. Promovarea ofertei educaționale în școli Complet 

4.Organizarea Zilelor porţilor deschise 

Complet 

OBIECTIV SPECIFIC Nivel de realizare şi concluzii 

III.3. Prevenirea violenței Nu s-au înregistrat sancțiuni pentru acte de violență raportate.  

ACTIVITĂŢI 

Descrierea activităţilor Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1. Reactualizarea Programului de prevenire a violenței Complet  Participarea elevilor și cadrelor didactice la 

activitățile desfășurate la nivelul comunității de 

autoritățile locale 

 Desfășurarea de activități în cadrul școlii cu 

participarea reprezentanților Poliției și Jandarmeriei 

la orele de consiliere 

2. Implementarea și monitorizarea programului Complet 



3.Acțiuni de colaborare cu Poliția și Jandarmeria Complet 

OBIECTIV SPECIFIC Nivel de realizare şi concluzii 

III. 4. Dezvoltarea dimensiunii europene a educației S-au realizat noi parteneriate care au implicat derularea de activități de formare a cetățeniei 

europene, de dezvoltare a competențelor de relaționare și comunicare în limbi străine ale 

elevilor și profesorilor, schimburi de experiență și oferirea de modele de bune practici ce pot 

dezvolta potențialul colegiului de a stabili noi direcții dezvoltare a dimensiunii europene și de 

a realiza noi parteneriate internaționale. 

ACTIVITĂŢI 

Descrierea activităţilor Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1.Identificarea de noi direcţii de parteneriat/ noi parteneri Complet  Organizarea Școlii francofone de vară 2015, în 

parteneriat cu La Haute Ecole Libre Mosane si 

Universitatea din Liège  

 Creșterea cu 10% a numărului de participanți față de 

anul școlar 2013-2014 

 Realizarea de proiecte E-twinning de parteneriat prin 

intermediul platformelor online 

2. Scrierea și depunerea de proiecte europene de parteneriat Complet 

3. Valorificarea experienței și expertizei dobândite Incomplet 

OBIECTIV GENERAL 

IV. Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării unui proces instructiv-educativ de calitate 

OBIECTIV SPECIFIC Nivel de realizare şi concluzii 

IV.1.Promovarea examenelor de susţinere a gradelor 

didactice 
Există un interes crescut al cadrelor didactice pentru formare continuă și perfecționare. 

ACTIVITĂȚI 

Descrierea activităţilor Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1.Respectarea termenelor de înscriere la examenele pentru 

obţinerea gradelor didactice 
Complet 

 Actualizarea documentelor comisiei de perfecționare 

 Participarea cadrelor didactice la programul de 

formare TIC în educație, organizat la sediul 2.Prezentarea ofertei de cursuri de perfecţionare/ formare 

continuă şi susţinerea profesorilor participanţi 

Complet 



3.Efectuarea de ore de asistenţă pentru identificarea 

punctelor slabe, conform procedurilor specifice 

Complet colegiului în partenriat cu CCD Bacău  

 Înscrierea cadrelor didactice la examenele de 

obținere a gradelor didactice la termen 

 Obținerea de calificative/ note maxime la inspecțiile 

curente și speciale la clasă  

 Implementarea orelor de interasistență în cadrul 

procedurii Observarea predării-învățării-evaluării 

indică un grad ridicat al calității și eficienței 

activității didactice  

OBIECTIV SPECIFIC Nivel de realizare şi concluzii 

IV.2.Dezvoltarea caracterului interdisciplinar al educaţiei Se înregistrează o creștere a preocupării cadrelor didactice pentru integrarea noilor tehnologii, 

promovarea învățării pe bază de proiect, încurajarea laturii formativ-educative, înțelegerea 

pentru a dezvolta plăcerea cunoașterii și a susține afirmarea elevilor. 

ACTIVITĂȚI 

Descrierea activităţilor Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1.Diversificarea activităţilor comune la nivelul ariilor 

curriculare 
Parțial 

 Feedback-ul obținut de la elevi privind activitățile 

din cadrul programului ”Şcoala altfel: Să știi mai 

multe, să fii mai bun”, rezultatele obținute la 2.Realizarea de sesiuni de comunicări şi referate Complet 



3.Acţiuni de valorificare a cursurilor de formare urmate de 

cadrele didactice 
Complet 

competițiile sportive locale, la concursurile pe teme 

de educație rutieră și șah, interesul pentru cercul de 

istorie, participarea la numeroase proiecte de 

ecologie și cultural-artistice confirmă interesul 

cadrelor didactice pentru a asigura 

complementaritatea educației formale, informale și 

non-formale și caracterul interdisciplinar al educației 

 Organizarea de activități în parteneriat cu Muzeul de 

istorie Onești și Biblioteca municipală ”Radu 

Rosetti” 

 Organizarea Școlii francofone de vară ( EFE 2015) în 

colaborare cu Universitatea ”Vasile Alcsandri” din 

Bacău, Haute Ecole Libre Mosane si Universitatea 

din Liège, cu sprijinul Primăriei Onești. 

 Continuarea activității Clubului de dezbateri 

academice, oratorice și retorică ”Cantemir”, în 

parteneriat cu ARDOR România – calificare la faza 

națională a competiției Tinerii dezbat 

OBIECTIV GENERAL 

V. Dezvoltarea unui ethos instituţional 

OBIECTIV SPECIFIC Nivel de realizare şi concluzii 

V.1.Promovarea valorilor şi principiilor educaţiei Atitudinea față de educație, comportamenul cadrelor didactice, raportarea constantă la 

exigențele unui demers educațional la standarde înalte au permis realizarea unor performanțe 

superioare, absența abaterilor disciplinare grave, crearea unui climat de cooperare, bazat pe 

respect pentru instituția de învățământ, pentru principiile și valorile educației promovate. 

ACTIVITĂȚI 

Descrierea activităţilor Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1. Organizarea Zilelor Colegiului 2014, Botezului 

bobocilor 2014 
Complet 

 Gradul de implicare a elevilor și profeosrilor în 



2.Dezbateri pe marginea valorilor și principiilor educației, 

istoriei colegiului, vieții și operei lui Dimitrie Cantemir în 

rândul elevilor de clasa a V-a și a IX a 

Complet activitățile dedicate, feedback-ul obținut 

demonstrează existența unui etos institutional, 

asumarea valorilor și principiilor educației de către 

elevi și personal. 

 Rezultatele școlare la sfârșitul clasei a V-a și a IX-a, 

implicarea elevilor acestor clase în activitățile 

extracurriculare desfășurate la nivelul școlii confirmă 

existența unui mediu școlar care satisface nevoile, 

interesele și aspirațiile elevilor. 

3. Acțiuni comune de integrare a elevilor din clasa a V a și 

a IX a 

Complet 

4. Realizarea Ghidului bobocului 2014 – 2015 

Complet 

OBIECTIV SPECIFIC Nivel de realizare şi concluzii 

V. 2.Dezvoltarea imaginii colegiului pe plan local Colegiul și-a confirmat poziția la nivelul județului ca urmare a calității educației oferite și 

promovării eficiente în mass-media a activității curente. 

ACTIVITĂȚI 

Descrierea activităţilor Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1. Apariții în mass-media Complet  Popularizarea activității și performanțelor în presa 

scrisă (Onesti Express, Ora 25, Monitorul de Bacau) 2. Popularizarea activității colegiului prin intermediul site-

ului 

Complet 



3. Organizarea de evenimente cu implicarea elevilor și 

profesorilor colegiului (Concursurile Dimitrie Cantemir; 

Concursul Young Writers, Young Translators; Târgul 

educațional, Marșul absolvenților, Botezul bobocilor etc.)   

Complet și la radio și televiziune (radio Connect FM, radio 

KIT, TV KIT etc.) 

 Pagina de internet a colegiului oferă informații 

actualizate permanent asupra activității colegiului, 

ofertei educaționale, proiectelor și parteneriatelor 

derulate, evenimentelor organizate și performanțelor 

obținute 

 Feedback-ul obținut de la elevi și părinți confirmă 

imaginea pozitivă a colegiului. 

 Implicarea elevilor și a cadrelor didactice în 

activitățile de promovare și impactul acestora asupra 

elevilor din școlile gimaziale demonstrază coeziunea 

colectivului, respectul și aprecierea de care se bucură 

instituția pe plan local. 

OBIECTIV GENERAL 

VI. Promovarea principiilor managementului participativ 

OBIECTIV SPECIFIC Nivel de realizare şi concluzii 

VI.1.Creşterea motivaţiei şi a gradului de implicare a 

personalului în viaţa şcolii 

Aplicarea principiilor managementului participativ, adoptarea unui stil managerial democratic 

și promovarea leadership-ului creează condiţiile pentru creșterea gradului de participare la 

decizie a tuturor categoriilor de personal, a elevilor și părinților. 

ACTIVITĂȚI 

Descrierea activităţilor Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1.Organizarea de ateliere de lucru pentru analiza şi 

identificarea de soluţii la problemele existente 
Complet 

 Întărirea nivelului managerial mediu prin implicarea 

activă a șefilor de compartiment/ catedră/ comisie în 

proiectarea, implementarea, monitorizarea și 

evaluarea activităților specifice 

 Promovarea dialogului și medierii pentru negocierea 

conflictelor aau permis găsirea soluțiilor optime, în 

avantajul elevilor și al școlii 

 Absența reclamațiilor, conflictelor majore la adresa 

sau între membrii personalului 

 Se urmăreşte constant crearea unui climat socio-

2. Distribuirea de sarcini şi responsabilităţi clare, în funcţie 

de competenţe şi nevoi  

Complet 



3. Creşterea transparenţei actului decizional prin 

informarea constantă, corectă a tuturor categoriilor de 

personal cu privire la deciziile luate 

Complet 

4. Organizarea de grupuri de lucru/ echipe pentru 

planificarea, desfășurarea, monitorizarea și evaluarea 

activităților specifice și a evenimentelor din viața 

colegiului 

Complet 

OBIECTIV GENERAL 

VII. Creşterea şanselor de reuşită socială şi inserţie pe piaţa muncii/ în învăţământul superior a absolvenţilor 

OBIECTIV SPECIFIC Nivel de realizare şi concluzii 

VII.1. Diversificarea ofertei curriculare şi extra curriculare  

ACTIVITĂȚI 

Descrierea activităţilor Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1.Stabilirea de noi parteneriate  Complet  Derularea activităților din cadrul proiectului Job 

Shadow Day la instituții locale din domeniul bancar, 

la Judecătoria Onești, Spitalul Onești, Poliția Onești 

 Obținerea primului certificat ECDL de către un elev 

de gimnaziu 

 Derularea programelor de orientare profesională, în 

parteneriat cu Junior Achievement România 

 Derularea programului „Opening Opportunities” – 

program de orientare profesională în parteneriat cu 

Microsoft România, Teach Soap Romania, Biblionet, 

Biblioteca municipală ”Radu Rosetti” 

 Avizarea opționalului “Comunicare și journalism” 

începând cu anul școlar 2014-2015,la clasa a IX-a 

Filologie 

 Promovarea certificărilor lingvistice și digitale 

internaționale: ECDL, CISCO, Examene Cambridge/ 

IELTS, DELF 

  

2.Continuarea activităţii de promovare a examenelor 

Cambridge de limba engleză şi a centrului ECDL/ CISCO, 

inclusiv pentru elevii de nivel gimnazial 

Complet 



3.Diversificarea ofertei CDȘ  Complet 

OBIECTIV SPECIFIC Nivel de realizare şi concluzii 

VII.2. Informarea optimă a profesorilor şi elevilor asupra 

examenului de bacalaureat/ admiterii la facultate 

Rezultatele la examenul de bacalaureat 2015 și rata de absorbție a absolvenților în 

învățământul universitar din țară și străinătate confirmă calitatea educației oferite și 

eficacitatea măsurilor luate pentru facilitarea orientării profesionale a absolvenților. 

ACTIVITĂȚI 

Descrierea activităţilor Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1. Organizarea de sesiuni de promovare a universităţilor 

românești și europene 
Complet 

 Activități de promovare a ofertei universităților 

românești în colaborare cu universități de stat și 

private 

 Popularizarea ofertei educaționale a universităților pe 

pagina de internet a colegiului  

 Derularea proiectului High achievers, prin care foști 

elevi, studenți la universități din țară și străinătate, 

organizează sesiuni de promovare a acestor 

universități și informare a elevilor despre procesul de 

aplicație și de integrare în mediul universitar 

 Identificarea ratei de cuprindere a absolvenților 2015 

în învățământul universitar: 94,95% 

2.Consilierea elevilor care aplică pentru studii în 

străinătate, inlcusiv prin activități specifice, inclusiv în 

cadrul proiectului High Achievers 

Complet 

3.Organizarea eficientă a examenului de bacalaureat  Complet 

4. Implementarea la nivelul ariei curriculare Limbă şi 

comunicare a Dosarului absolvenţilor 2015 

Complet 

5. Organizarea festivităților de absolvire 

Complet 

OBIECTIV GENERAL 

VIII. Promovarea caracterului formativ-aplicativ al educației 

OBIECTIV SPECIFIC Nivel de realizare şi concluzii 

VIII.1. Diversificarea activităților extra-curriculare 

Gradul ridicat de satisfacție a elevilor și părinților cu privire la numărul și varietatea 

activităților extracurriculare asociate celor șase obiective urmărite prin Planul managerial al 

activităților educative, obiective îndeplinite, cf. Raportului activităților educative 2014-2015 

realizat de consilierul educativ 

ACTIVITĂȚI 



Descrierea activităţilor Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1. Continuarea activităților în cadrul proiectelor și 

programelor inițiate în anii școlari anteriori 
Complet 

 Creșterea numărului protocoalelor de colaborare/ 

parteneriatelor și a nr. de elevi/ profesori implicați 

 Includerea în CAERI 2015 a proiectului „ Florile 

cetății” 

 Acordarea Certificatului de voluntariat fiecărui 

absolvent al promoției 2015 

 Crearea de oportunități pentru implicarea activă a 

tinerilor în proiecte care vizează orientarea 

profesională (peste 150 elevi) 

 Obținerea de certificate internaționale care să permită 

absolvenților accesul la universități din străinătate și 

să le faciliteze accesul pe piața muncii și la programe 

de mobilitate (peste 100 certificate IT și lingvistice) 

 Creșterea  gradului  de informare în rândul tinerilor 

privind problematica social-contemporană prin 

tematica abordată: mediu, legislație, drepturile 

omului, siguranță și securitate, responsabilizare 

socială, orientare profesională 

Puncte tari:  

- creșterea gradului de motivare a elevilor pentru participarea 

la activități de voluntariat și acțiuni de marketing 

instituțional prin introducerea Certificatului onorific de 

voluntar la absolvirea liceului 

- diversitatea programului de activităţi educative;  

- valorificarea experienţei în domeniul activităţii educative 

şcolare şi extraşcolare;  

- finalitatea proiectelor şi programelor educative ale elevilor 



2. Includerea în programul  „Să știi mai multe, să fii mai 

bun!” a activităților care vizează dezvoltarea creativității, 

participării active, interdisciplinarității, formarea valorilor 

și atitudinilor, dezvoltarea personală 

Complet prin participarea la competiţii la nivel de unitate, local, 

judeţean, regional şi naţional;  

- existenţa parteneriatului educaţional cu familia în vederea 

responsabilizării acesteia în susţinerea şi îmbunătăţirea 

actului educaţional;  3. Desfășurarea activităților programului de prevenire a 

violenței 

Complet 

4. Organizarea spectacolelor MISS&MISTER Cantemir/ 

ETC. (ElevTalentatdeCantemir) ediția a IV a 

Complet 

5. Inițierea și derularea unor activități noi în colaborare cu 

partenerii consacrați 

Complet 

OBIECTIV GENERAL 

IX. Optimizarea managementului calității 

OBIECTIV SPECIFIC Nivel de realizare şi concluzii 

IX.1. Eficientizarea implementării procedurilor  

Este nevoie de revizuirea procedurilor  pe baza experienței și dobândite în urma participării la 

cursurile de formare în domeniul asigurării și evaluării calității și a instrumentelor de 

monitorizare –evaluare create  

ACTIVITĂȚI   

Descrierea activităţilor Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1.Revizuirea procedurilor generale și operaționale Parțial  Elaborarea RAEI 2014-2015 cf. indicațiilor ARACIP 

 Implementarea eficientă a procedurilor privind 

progresul elevilor, observarea predării-învățării, 

obținerea feedback-ului de la elevi și părinți 

 Dezvoltarea SCMI 

 Utilizarea platformei ARACIP pentru furnizarea și 

centralizarea informațiilor 

2.Elaborarea/ actualizarea instrumentelor de lucru ale 

CEAC, Strategiei de evaluare și asigurare a calității, 

Manualului calității 

Complet 

3.Informarea elevilor, părinților, cadrelor didactice, 

personalului nedidactic cu privire la funcționarea 

structurilor responsabile cu evaluarea și asigurarea calității, 

la aplicarea și monitorizarea procedurilor 

Complet 

4.Elaborarea, aplicarea și interpretarea chestionarelor de 

feedback privind gradul de satisfacție cu privire la educația 

oferită de colegiu 

Complet 



5. Elaborarea RAEI 2014-2015 și identificarea măsurilor 

de ameliorare a punctelor slabe identificate ce vor fi 

aplicate în anul școlar 2015-2016 

Complet 

 

 

 



3. Analiza financiară sintetică a anului şcolar 2014-2015 

a. Buget local 

Buget local 

(TII) 3345984,00  lei   

 

Buget local 

total 3319346,20 lei    

 

An  2014-

2015 Capitol Cod 

DESCHIDERI 

DE CREDITE Plăţi NETE  

 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 2929884 2925647  

  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 416100 393699.29  

  Bunuri şi servicii 20.01  341989,29  

  Furnituri birou 20.01.01  12601,25  

  Materiale curăţenie 20.01.02  12851,39  

  Încălzit, iluminat 20.01.03  126788,28  

  Apă, canal, salubritate 20.01.04  41264,13  

  Transport 20.01.07  6148  

  Poştă, telefon, radio, internet 20.01.08  12358,97  

  Materiale şiprest. serv. cu caracter funcţional 20.01.09  36402,83  

  Alte bunuri şi serv. pt. întreţinereşifuncţionare 20.01.30  93574,44  

  Reparaţii curente 20.02    

  Medicamente şi mat. sanit. 20.04    

  Obiecte de inventar 20.05    

  Deplasări 20.06  2997  

  Cărţişipublicaţii 20.11    

  Pregătire profesională 20.13  2020  

  Protecţia muncii 20.14    

  Alte cheltuieli 20.30  46693  



  Drepturi cu caracter social 57.02.01    

  BURSE 59.01    

  CHELTUIELI DE CAPITAL 70.01    

      

 

   

 

  

      

b. Buget de stat 

Buget de stat (TII) 322927 LEI   

Buget de stat total 317859 lei   

An Capitol Cod 

DESCHIDERI 

DE CREDITE 

PLATI 

NETE 

2014/2015 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 28835 28983  

  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 294092 288876 

  Bunuri şi servicii 20.01 0 lei  

  Furnituri birou 20.01.01 0 lei  

  Materiale curăţenie 20.01.02 0 lei  

  Încălzit, iluminat 20.01.03 0 lei  

  Apă, canal, salubritate 20.01.04 0 lei  

  Transport 20.01.07 0 lei  

  Poştă, telefon, radio, internet 20.01.08 0 lei  

  Materiale şiprest. serv. cu caracter funcţional 20.01.09 0 lei  

  Alte bunuri şi serv. pt. întreţinereşifuncţionare 20.01.30 0 lei  

  Reparaţii curente 20.02 0 lei  

  Medicamente şi mat. sanit. 20.04 0 lei  

  Obiecte de inventar 20.05 0 lei  

  Deplasări 20.06 2311 2311 

  Cărţişipublicaţii 20.11 0 lei  



  Pregătire profesională 20.13 0 lei  

  Protecţia muncii 20.14 0 lei  

  Alte cheltuieli 20.30 0 lei  

  Drepturi cu caracter social (transport elevi) 57.02.01 186756 lei 181540 

  BURSE 59.01 105025 LEI 105025 

  CHELTUIELI DE CAPITAL 70.01 0 lei  

 

c. Venituri proprii 

Venituri proprii (TII) 87068 lei   

Cheltuieli  total 102331lei   

An Capitol Cod Plăţi  

2014/2015 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 44639  

  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 57692  

  Bunuri şi servicii 20.01 39799  

  Furnituri birou 20.01.01 3450  

  Materiale curăţenie 20.01.02   

  Încălzit, iluminat 20.01.03   

  Apă, canal, salubritate 20.01.04   

  Transport 20.01.07 803  

  Poştă, telefon, radio, internet 20.01.08 2000  

  Materiale şiprest. serv. cu caracter funcţional 20.01.09 5380  

  Alte bunuri şi serv. pt. întreţinereşifuncţionare 20.01.30 28166  

  Reparaţii curente 20.02 5180  

  Medicamente şi mat. sanit. 20.04   

  Obiecte de inventar 20.05 10190  

  Deplasări 20.06 2523  

  Cărţişipublicaţii 20.11   

  Pregătire profesională 20.13   



  Protecţia muncii 20.14   

  Alte cheltuieli 20.30   

  Drepturi cu caracter social 57.02.01   

  BURSE 59.01  0 

  CHELTUIELI DE CAPITAL 70.01 0 0 

 

 

d. Total 

Total (TII) 3755979,00 lei   

Grand Total 3739536,.20 lei   

An 2014/2015 Capitol Cod 

Deschideri de 

credite 

Plarti 

nete 

 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 29587149 2999269 

  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 710192 740267.29 

  Bunuri şi servicii 20.01  381788,29 

  Furnituri birou 20.01.01  16051,25 

  Materiale curăţenie 20.01.02  12851,39 

  Încălzit, iluminat 20.01.03  126788,28 

  Apă, canal, salubritate 20.01.04  41264,13 

  Transport 20.01.07  6951 

  Poştă, telefon, radio, internet 20.01.08  14358,97 

  Materiale şiprest. serv. cu caracter funcţional 20.01.09  41782,83 

  Alte bunuri şi serv. pt. întreţinereşifuncţionare 20.01.30  121740.44 

  Reparaţii curente (venituri proprii) 20.02  5180 

  Medicamente şi mat. sanit. 20.04   

  Obiecte de inventar 20.05  10190 

  Deplasări 20.06  7831 

  Cărţişipublicaţii 20.11   



  Pregătire profesională 20.13  2020 

  Protecţia muncii 20.14   

  Alte cheltuieli 20.30  46693 

  DREPTURI CU CARACTER SOCIAL 57.02.01  181540 

  BURSE 59.01  105025 

  CHELTUIELI DE CAPITAL 70.01  0 

 

 

 

 

 

4. DATE STATISTICE DE BAZĂ 

 

 

MEDII ADMITERE – nivel liceal  

 
SPECIALIZAREA 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Matematică-informatică 9,98 - 6,31 10 - 6,53 10 - 6,53 10 – 7,52 10-8,76 

Şt. ale naturii 9,55 - 7,07 9,66 - 7,89 9,78 - 7,89 9,93 – 8,12 9,99-8,36 

Filologie 9,74 - 8,4 9,83 - 7,54 9,76 - 7,94 9,97 – 7,72 9,79-7,78 

 

 

EVALUAREA ELEVILOR 

Situaţia efectivelor de elevi în anul şcolar 2014-2015: 

- pe şcoală (număr de elevi): 

Înscrişi Transferaţi pe parcursul anului Promovaţi În situaţie de repetenţie, care: 

la începutul 

anului şcolar 

la sfârşitul 

anului 
la alte unităţi 

de la alte 

unităţi 
 repetă clasa 

au abandonat 

şcoala 

900 895 12 23 895 0 3 

 



-  pe niveluri şi ani de studiu 

 

 

Nivel 

 

 

clasă 

/an 

Număr elevi 

înscrişi la începutul 

anului şcolar 

înscrişi la sfârşitul 

anului 
Promovaţi 

în situaţie de repetenţie, 

care: 

repetă clasa au abandonat 

Gimnazial 

V 31 32 32 0 0 

VI 34 34 34 0 0 

VII 30 29 29 0 0 

Liceal 

IX 200 198 198 0 0 

X 204 204 204 0 0 

XI 195 194 194 0 0 

XII 206 204 204 0 0 

 

Rezultate şcolare 2014-2015 

Distribuţia elevilor în funcţie de mediile la sfârşitul anului şcolar 

Medii 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

Nr. elevi - 

gimnaziu 
0 0 4 18 73 

Nr. elevi - 

liceu 
0 22 162 321 295 

Distribuția elevilor corigenți/ repetenți 

Disciplina 
Limba 

română 
Matematică Geografie 

Limba 

engleză 
Fizică 

Economie Biologie Istorie 

Nr. elevi 

gimnaziu 

corigenți 

1 1 0 0 0 

0 0 0 

Nr. elevi 

gimnaziu 

repetenți 

0 0 0 0 0 

0 0 0 

Nr. elevi liceu 2 13 5 4 8 1 2 1 



corigenți 

Nr. elevi liceu 

repetenți 
0 0 0 0 0 

0 0 0 

 

 Rata absenteismului: 22697/895 = 25,35  

 Rata cazurilor de violență: 1 

 Numărul de elevi beneficiari ai programului „Bani de liceu”: 75 

 Numărul de elevi beneficiari ai programului „Euro 200” :  1 

 

Analiza comparativă a rezultatelor pe parcursul traseului şcolar preuniversitar, segmentul învăţământ liceal, seria curentă 
I. a. La intrarea în clasa a IX-a (în anul 2011)  

 

Număr de elevi admişi în clasa a IX-a: 212, din care 

Cu medii de admitere sub 5 Cu medii de admitere peste 5 

Filologie Matematică -Informatică Științe ale naturii Filologie Matematică -Informatică Științe ale naturii 

0 0 0 62 120 30 

 

I. b. La absolvirea clasei a XII-a (anul 2015) 

 

Număr de elevi absolvenți: 204, din care la specializarea 

Filologie Matematică-

informatică 

Științe ale naturii 

Corigenţi 

Cu medii între: Cu medii între: Cu medii între: 

5-

6,99 

7-

8,99 

9-

10 

5-

6,99 

7-

8,99 

9-

10 

5-

6,99 

7-

8,99 

9-

10 

Filologie Matematică-

informatică 

Științe ale 

naturii 

0 24 52 2 40 51 0 22 13    

 

I. c. Rezultate la Examenul de bacalaureat 2015 

- Numărul de elevi înscrişi: 203 

- Numărul de elevi promovaţi:  198 

- Promovabilitate:  97,53 % 

 

 



Promovabilitatea la examenul de bacalaureat 2015 pe specializări: 

  

a - Filologie; b – Matematică-informatică; c – Științe ale naturii 

 

Specializare 

0% 0%-10% 10%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-100% 100% 

a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 

                X X X   

  

 

 

 

 Promovabilitatea la examenul de bacalaureat 2015 pe discipline: 

- distribuţia elevilor pe medii obţinute: 

Sub 5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

0 0 15 27 72 84 

- distribuția elevilor promovați pe discipline 

Disciplina Rom

ână 

Matematică 

(M1) 

Matematică 

(M2) 

Istorie Geografie Biologie Fizică Chimie Informatică Socio-

umane 

Nr. elevi 

înscriși 

203 93 35 77 55 50 28 13 35 22 

Nr. elevi 

promovați 

203 91 34 76 55 47 28 13 34 22 

Nr. elevi 

respinși 

0 2 1 1 0 3 0 0 1 0 

Promovabil

itate 

100% 97,85% 97,14% 98,70% 100% 94% 100% 100% 97,14% 100% 

II. a MEDIILE ELEVILOR PROMOVAȚI LA FINALUL CLASEI A VII-A 2014-2015, PE DISCIPLINE DE EXAMEN – Evaluare națională 

 

Disciplina/ Media generală Media anuală a clasei, Media generală  a clasei la  



2014-2015 finalul clasei a VII-a Media generală a clasei 

(cl. a V-a – a VII-a) 

Română (1) 

8,62 9,20 9,39 

 

Matematică (2) 

7,55 

MEDIE GENERALĂ:  (1) + (2) 

2 

8,08 

 

II.b. DISTRIBUŢIA ELEVILOR PE MEDII OBŢINUTE LA  FINALUL CLASEI A VII-A,  2014-2015: 

DISCIPLINA Sub 5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

ROMÂNĂ 0 0 2 8 10 9 

MATEMATIC

Ă 
0 7 7 5 6 5 

 

II.c DISTRIBUŢIA ELEVILOR PE MEDII OBŢINUTE CLASA A V-A -  CLASA A VII-A,  2012-2015: 

DISCIPLINA Sub 5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

ROMÂNĂ 0 0 1 4 13 14 

MATEMATIC

Ă 
0 3 4 6 9 9 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUAREA PERSONALULUI 

Distribuţia personalului didactic în funcţie de calificativele obţinute: 

Calificativ nesatisfăcător satisfăcător bine foarte bine 

Nr. profesori - - - 60 

Distribuţia personalului didactic auxiliar şi nedidactic, în funcţie de calificativele obţinute: 

Calificativ nesatisfăcător satisfăcător bine foarte bine 

Pers. didactic auxiliar - - - 7 

Pers. nedidactic - - - 13 

 
OLIMPICI NAŢIONALI 2014-2015 

 

NR. CRT. ELEV CLASA PROFESOR ÎNDRUMĂTOR DISCIPLINA 

1 Drăgan Daria-Maria a VI-a Basoc Lenuța Fizică 

2 Ștefănescu Ștefan a VI-a Tudor Lavinia Matematică 

3 Toader Mihai Crisitan a VI-a Basoc Lenuța Fizică 

4 Fodolica Mihaela a VII-a Sticlaru Dana Cultură civică 

5 Ungureanu Mihaela a VII-a Sticlaru Dana Cultură civică 

6 Bulichi Teodora a IX-a Dobrotă Costin Fizică 

7 Bulichi Teodora a IX-a Dobrotă Costin Fizică – concursul EVRIKA 

8 Ganea Diana a IX-a Mutoiu Lăcrămioara Lb. română 



9 Ganea Diana a IX-a Mutoiu Lăcrămioara Lectura ca abilitate de viață 

10 Ifrim Felix a IX-a Tanga Diana TIC 

11 Basoc Adriana-Cristina a X-a Tutunea Mariana Fizică 

12 Ciobanu Rareș a X-a Dragomir Ilie Geografie 

13 Gavriliu Delia a X-a Fornica-Livada Gabriel Lb. franceză 

14 Pantîru Cristina a XI-a Cautiș Petrică Religie ortodoxă 

15 Costandiș Claudia a XII-a Cosma Alina Lectura ca abilitate de viață 

16 Marinescu Andreea-Mădălina a XII-a Pricope Ion Economie 

17 Omota Valentin a XII-a Cosma Alina/Codreanu Ovidiu Lingvistică 
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5. RAEI 2014-2015 

 5.1 Partea a II-a 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE 
 
Activități de îmbunătățire a calității: 
 

Nr. 
crt. 

Nume Tip 
Activitate 

Obiective Dată 
început 

Dată sfârșit 

1 Continuarea monitorizarii 
procesului de reabilitare pana la 
data finalizarii acestuia 

3, 3 Imbunatatirea serviciilor medicale pentru elevi. 
Sporirea numarului de spatii puse la dispozitia elevilor si 
cadrelor didactice atat pentru activitati curente cat si pentru 
cele extracurriculare. 

15.10.2014 31.08.2015 

Responsabilități: Directorul unitatii si membrii CA, in colaborare cu CL Onesti, monitorizeaza continuarea procesului de reabilitare a corpului C de cladire, oferind 
atentie sporita spatiului in care isi vor desfasura activitatea medicul si asistentul scolar (cabinetul medical scolar). 

Indicatori realizare: In luna ianuarie, corpul de cladire va fi reabilitat in proportie de 75%. 

Comentarii: 

• Concluzii: Se recomanda dotarea in cel mai scurt timp posibil a claselor din corpul de cladire C cu toate instrumentele si mijloacele existente in 

celelalte doua corpuri de cladire. 

• Realizat în proporție de  100 % 

• Lecții învățate: In cazul lucrarilor de reabilitare, monitorizarea continua este definitorie. 



2 Infiintarea centrului de pregatire 
pentru limbi straine ECL 

1, 1 Diversificarea ofertei educationale suplimentare pentru 
imbunatatirea performantelor elevilor. 

15.10.2014 01.12.2014 

Responsabilități: Directorul unitatii face solicitarea de acreditare a Colegiului ca Centru ECL. Se stabileste un coordonator al centrului ECL nou infiintat 
Membrii catedrelor de limbi moderne vor sustine sesiuni de training si vor obtine certificatul de evaluator ECL 

Indicatori realizare: Un numar minim de 50 de elevi vor sustine testul ECL la o lima moderna pana la data de 30 mai 2015. 

Comentarii: 

• Concluzii: Se recomanda incurajarea elevilor in sustinerea examenului ECL si pentru alte limbi de circulatie internationala, nu doar limba engleza, si 
o mai buna promovare a acestuia la nivelul Colegiului si al comunitatii locale. 

• Realizat în proporție de  100 % 
• Lecții învățate: Centru ECL aduce beneficii de ordin material Colegiului si ofera o alternativa viabila de examinare la standarde internationale elevilor care 

isi doresc obtinerea unui certificat de competente intr-o limba de circultaie internationala si care, din diverse motive, nu au acces la un examen oferit 
de British Council sau alte institutii de prestigiu din strainatate. 

3 Realizarea de proiecte 
interdisciplinare si 
transdisciplinare in saptamana 
"Scoala Altfel" 

1, 1 Realizarea unor activitati moderne si atractive 
Constientizarea importantei caracterului practic si nu doar 
teoretic al obiectelor de studiu si a realizarii unor conexiuni 
intre diverse tipuri de informatii 

28.02.2015 12.03.2015 



Responsabilități:  Cadrele didactice organizeaza parteneriate de lucru cu reprezentantii diferitelor catedre apartinand altor arii curriculare 
Partenerii pun bazele unor proiecte transdisciplinare/interdisciplinare, realizandu-se un sondaj in randul elevilor pentru a stabili care sunt punctele de 
interes ale acestora; se stabilesc materialele necesare, grupele de elevi care vor participa, ziua si ora, durata activitatii; se schiteaza planul activitatii pe 
ore si succesiune a evenimentelor 
Profesorii intocmesc un chestionar care sa ofere feedback din partea elevilor referitor la activitatea desfasurata 
Profesorul intocmeste un raport al activitatii, subliniind punctele tari si slabe observate atat de profesorii implicati, cat si de elevii care participa, 
concluzii, sugestii si recomandari. 

Indicatori realizare: Beneficiarii directi sunt satisfacuti in proportie de 90% de activitatile propuse si desfasurate in saptamana "Scoala Altfel" 

Comentarii: 

• Concluzii: Profesorii colegiului au propus diferite proiecte interdisciplinare cum ar fi: 

„Privind spre viitor”, ”Talentați și frumoși”, ”Educație prim mișcare”, ”Fractalii”, ”Să ne bucurăm de copilărie”, ”Ideologii democraticeși 
totalitare în România și Europa”, etc. 

 

De asemenea au fost propuse o serie de proiecte transdisciplinare cum ar fi: ”Pictopoezie”, ”Geography and English go hand in hand”, ”Stil de viață 
sănătos”, ”Valori culturale românești”, ”Activități ecologice”, ”Devenirea umană…în cuvinte, forme, culori, sunete”, etc. 

 

Toți profesorii școlii s-au implicat în realizarea proiectelor interdisciplinare și transdisciplinare. 
 
Se remarcă numărul mare de parteneri externi în aceste proiecte începând cu părinții elevilor noștri și terminând cu diferite firme locale. 
 
Se remarcă interesul educabililor atât pentru activități științifice, de cercetare și practice. 

• Realizat în proporție de  100 % 
• Lecții învățate: Promovarea valorilor umanitare prin activități de voluntariat, activități creative și de comunicare  

Dezvoltarea capacitatii de dezvoltare a abilitatilor de aplicare a cunostintelor teoretice acumulate pe parcursul orelor de curs in varii domenii 
este benefica educabilor. 
Educabililor li le ofera motivatia continua de a invata. 
Disponibilitatea părinților de a se implica active în activitățile propuse pentru Săptămâna Altfel. 

 



Activități de evaluare internă: 
 

Nr. 
crt. 

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început 

Dată sfârșit 

1 Evaluarea utilizarii in predare a 
tehnologiilor moderne de 
informare si comunicare 

Observație 
directă 
a metodei 
pedagogice 

Eficientizarea integrarii mijloacelor TIC In 
procesul de predare- invatare- evaluare, in cadrul 
altor disciplin de studiu 

15.10.2014 19.06.2015 

Responsabilități:   Reprezentantii scolii (director, administrator etc) pun la dispozitia cadrelor didactice si a claselor de elevi mijloacele TIC necesare\ 
Cadrele didactice elaboreaza planuri de lectie ce includ activitati realizate prin intermediul mijloacelor TIC 
Pe baza unui grafic intocmit, orele de curs in care se folosesc mijloace TIC vor fi observate de un alt cadrul didactic, ce va intocmi o fisa de observatie, 
mentionand ce mijloace TIc au fost folosite si in ce mod (doar in predare, doar in evaluare, si in predare si in evaluare etc) 

Indicatori realizare: Minim 40 % din orele de curs (altele decat Informatica si TIC) utilizeaza mijloace TIC in procesul instructiv-educativ. 

Comentarii: 

• Concluzii: Pentru anul scolar urmator, se va incerca sporirea numarului de ore de curs desfasurate cu ajutorul mijloacelor TIC. 

• Realizat în proporție de  100 % 

• Lecții învățate: Educabilii ofera un feedback pozitiv orelor de curs desfasurate cu ajutorul mijloacelor TIC iar implicarea lor activa in cadrul orelor este 

evidentiata de progresul scolar. 

 

 
 



 
5.2 Partea a III-a 
NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE 
PERIODICĂ (H.G. NR. 21/18.01.2007) ŞI STANDARDELOR DE REFERINŢĂ – (H.G.1534/2008) 
 

Nr. 
crt. 

Indicator 
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Învățământul secundar inferior (gimnaziu)   

 DOMENIU Capacitate instituțională    

Subdomeniu Baza materială (resurse)   

1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 

Învățământ și auxiliarelor curriculare 
   x  

2 Accesibilitatea spațiilor auxiliare    x  

3 Accesibilitatea spațiilor școlare    x  

4 Dotarea cu tehnologie informatică și de comunicare     x  

5 Dotarea cu mijloace de învățământ și cu auxiliare curriculare    x  

6 Dotarea spațiilor școlare    x  

7 Existența și caracteristicile spațiilor școlare    x  

8 Existența și dezvoltarea fondului  bibliotecii școlare/ centrului de informare și documentare    x  

9 Existența, caracteristicile și funcționalitatea spațiilor administrative    x  

10 Existența, caracteristicile și funcționalitatea spațiilor auxiliare    x  

11 Promovarea și utilizarea documentelor școlare și a actelor de studii    x  

12 Utilizarea spațiilor auxiliare    x  



13 Utilizarea spațiilor școlare    x  

Subdomeniu Resurse umane  

1 Managementul personalului didactic auxiliar și personalului nedidactic    x  

2 Managementul personalului didactic și de conducere    x  

Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale  

1 Asigurarea securității tuturor celor implicați în activitatea școlară, în timpul desfășurării programului    x  

2 Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi    x  

3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi    x  

4 Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă și externă    x  

5 Existența și funcționarea sistemului de gestionare a informației; înregistrarea, prelucrarea și utilizarea, datelor și 
informațiilor 

   x  

6 Existența, structura și conținutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare și planul de implementare)    x  

7 Funcționarea curentă a unității de învățământ    x  

8 Organizarea internă a unității de învățământ    x  

 DOMENIUL Eficacitate educațională    

Subdomeniul Activitatea de cecetare științifică sau metodică, după caz  

1 Activitatea metodică a cadrelor didactice    x  

2 Activitatea științifică    x  

Subdomeniul Activitatea financiară a organizației  

1 Constituirea bugetului școlii    x  

2 Execuția bugetară    x  

Subdomeniul Conținutul programelor de studiu  

1 Definirea și promovarea ofertei educaționale    x  

2 Existența parteneriatelor cu reprezentanți ai comunității    x  



3 Proiectarea curriculumul-ui    x  

4 Realizarea curriculumul-ui    x  

Subdomeniul Rezultatele învățării  

1 Evaluarea rezultatelor școlare    x  

2 Evaluarea rezultatelor la activitățile extracurriculare (extra-clasă și extra-școlare)    x  

 DOMENIU Managementul calității    

Subdomeniul Accesibilitatea resurselor adecvate învățării  

1 Optimizarea accesului la resursele educaționale    x  

Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calității  

1 Constituirea bazei de date a unității de învățământ    x  

Subdomeniul Funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației, conform legii  

1 Constituirea și funcționarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calității    x  

Subdomeniul Proceduri de evaluare periodicăa calității corpului profesoral  

1 Evaluarea calității activității corpului profesoral    x  

Subdomeniul Proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării  

1 Existența și aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învățării    x  

Subdomeniul Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor și activităților desfășurate  

1 Revizuirea ofertei educaționale și a proiectului de dezvoltare    x  

Subdomeniul Strategii și procedure pentru asigurarea calității  

1 Dezvoltarea profesională a personalului    x  

2 Existența și aplicarea procedurilor de autoevaluare instituțională    x  

3 Existența și aplicarea procedurilor interne de asigurare a calității    x  



Subdomeniul Transparența informațiilor de interes public cu privire la programele de studii și, după caz, certificatele, diplomele și 
calificările oferite 

 

1 Asigurarea accesului la oferta educațională a școlii    x  

Învățământul secundar superior (liceu) – Filiera Teoretică  

 DOMENIU Capacitate instituțională    

Subdomeniu Baza materială (resurse)  

1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 

Învățământ și auxiliarelor curriculare 
   x  

2 Accesibilitatea spațiilor auxiliare    x  

3 Accesibilitatea spațiilor școlare    x  

4 Dotarea cu tehnologie informatică și de comunicare     x  

5 Dotarea cu mijloace de învățământ și cu auxiliare curriculare    x  

6 Dotarea spațiilor școlare    x  

7 Existența și caracteristicile spațiilor școlare    x  

8 Existența și dezvoltarea fondului  bibliotecii școlare/ centrului de informare și documentare    x  

9 Existența, caracteristicile și funcționalitatea spațiilor administrative    x  

10 Existența, caracteristicile și funcționalitatea spațiilor auxiliare    x  

11 Promovarea și utilizarea documentelor școlare și a actelor de studii    x  

12 Utilizarea spațiilor auxiliare    x  

13 Utilizarea spațiilor școlare    x  

Subdomeniu Resurse umane  

1 Managementul personalului didactic auxiliar și personalului nedidactic    x  

2 Managementul personalului didactic și de conducere    x  

Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale  



1 Asigurarea securității tuturor celor implicați în activitatea școlară, în timpul desfășurării programului    x  

2 Asigurarea serviciilor de orientare și consigliere pentru elevi    x  

3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi    x  

4 Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă și externă    x  

5 Existența și funcționarea sistemului de gestionare a informației; înregistrarea, prelucrarea și utilizarea, datelor și 
informațiilor 

   x  

6 Existența, structura și conținutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare și planul de implementare)    x  

7 Funcționarea curentă a unității de învățământ    x  

8 Organizarea internă a unității de învățământ    x  

 DOMENIUL Eficacitate educațională    

Subdomeniul Activitatea de cecetare științifică sau metodică, după caz  

1 Activitatea metodică a cadrelor didactice    x  

2 Activitatea științifică    x  

Subdomeniul Activitatea financiară a organizației  

1 Constituirea bugetului școlii    x  

2 Execuția bugetară    x  

Subdomeniul Conținutul programelor de studiu  

1 Definirea și promovarea ofertei educaționale    x  

2 Existența parteneriatelor cu reprezentanți ai comunității    x  

3 Proiectarea curriculumul-ui    x  

4 Realizarea curriculumul-ui    x  

Subdomeniul Rezultatele învățării  

1 Evaluarea rezultatelor școlare    x  

2 Evaluarea rezultatelor la activitățile extracurriculare (extra-clasă și extra-școlare)    x  



 DOMENIU Managementul calității    

Subdomeniul Accesibilitatea resurselor adecvate învățării  

1 Optimizarea accesului la resursele educaționale    x  

Subdomeniu Baza de date actualizată systematic, referitoare la asigurarea internă a calității  

1 Constituirea bazei de date a unității de învățământ    x  

Subdomeniul Funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației, conform legii  

1 Constituirea și funcționarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calității    x  

Subdomeniul Proceduri de evaluare periodicăa calității corpului profesoral  

1 Evaluarea calității activității corpului profesoral    x  

Subdomeniul Proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării  

1 Existența și aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învățării    x  

Subdomeniul Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor și activităților desfășurate  

1 Revizuirea ofertei educaționale și a proiectului de dezvoltare    x  

Subdomeniul Strategii și procedure pentru asigurarea calității  

1 Dezvoltarea profesională a personalului    x  

2 Existența și aplicarea procedurilor de autoevaluare instituțională    x  

3 Existența și aplicarea procedurilor interne de asigurare a calității    x  

Subdomeniul Transparența informațiilor de interes public cu privire la programele de studii și, după caz, certificatele, diplomele și 
calificările oferite 

 

1 Asigurarea accesului la oferta educațională a școlii    x  

 
 



5.3 PARTEA a IV-a 
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR 

 

 
Activități de evaluare internă: 
 

Nr. 
crt. 

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început 

Dată sfârșit 

1 Dezvoltarea de noi discipline 
optionale 

Chestionar de 
evaluare a ofertei 
educaționale 

Elaborarea de noi programe de CDS care sa ofere varietate ofertei 
educationale Actualizarea si adaptarea ofertei educationale la 
cerintele actuale ale grupurilor de elevi 

02.12.2015 29.01.2016 

Responsabilități: Directorul Colegiului Coordonator CEAC 
Cadrele didactice 

Indicatori realizare: Elevii prezinta un grad de satisfactie de peste 50% fata de propunerile de CDS existente in oferta educationala. 

Aspecte reținute: Propunerea unui optional de Jurnalism in anul scolar anterior a sporit atractivitatea clasei de Filologie 

 

DIRECTOR, 

PROF. GABRIELA-FELICIA FILIP 


