
1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPORT GENERAL DE ACTIVITATE 2015-2016 
 
 
 

 
Aprobat în Consiliul Profesoral din data de 15.11.2016, cf. PV. nr. 192 
Avizat în Consiliul de administrație din data de 17.11.2016, cf. PV. nr. 295 

  

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN BACĂU 

COLEGIUL NAŢIONAL ”DIMITRIE CANTEMIR”, ONEŞTI 
Strada Victor Babeş, Nr. 12, cod poştal 601119 

Tel / Fax secretariat +40 234 311046; Tel directori +40 234 310511 
e-mail: ldconesti@yahoo.com       website: www.dcantemir.ro 

Nr 3429 din 17.11.2016 



2 
 

 

 

 

 

1. NOTĂ INTRODȚCTIVĂ                                                                                                                                                            3 

2. OBIECTIVE/ACTIVITĂȚI – NIVEL DE REALIZARE                                                                                                                 6 

3. DATE STATISTICE DE BAZĂ                                                                                                                                                 28 

4. RAEI 2015-2016                                                                                                                                                                   53 

6. ANEXE                                                                                                                                                                                   68 

 

 

Surse de informare: statistici, situații contabile, documente școlare 2015-2016, rapoarte de activitate ale 

personalului didactic, ale comisiilor și catedrelor metodice, ale consilierului educativ 2015-2016  



3 
 

1. NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

 
Prezentul Raport de activitate este realizat având în vedere Planul de Dezvoltare Instituționala 2012-2017, aprobat 
de Consiliul Profesoral al Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” în data de 25.10.2012 și a planurilor manageriale 
asociate acestuia. Documentul prezentat în continuare este structurat conform obiectivelor, activităților și resurselor 
propuse în Planul managerial/operațional pentru  anul școlar 2015-2016 parte integranta a PDI 2012-2017. 
Pentru evidențierea rezultatelor obținute, pentru fiecare program propus în Planul managerial pentru anul școlar 
2015-2016 sunt prezentate obiectivele, activitățile, nivelul și indicatorii de realizare. Raportul de activitate este 
fundamentat și susținut de rapoartele de activitate elaborate la nivelul catedrelor, comisiilor și echipelor de 
management de proiect numite pe parcursul anului școlar precedent, respectiv documentele de proiectare și 
raportare din domeniul financiar-contabil. 
Referitor la resursele financiare, cu anumite excepții, sistemul actual de planificare și raportare a activității financiar-
contabile nu permite identificarea cu claritate a costurilor pentru fiecare categorie de activitate desfășurată pentru 
îndeplinirea obiectivelor propuse. Sumele globale pentru categoriile de cheltuieli menționate în prezentul raport 
sunt cuprinse în analiza financiară sintetică a anului școlar precedent. 
La finalul documentului sunt prezentate date statistice relevante pentru anul școlar 2015-2016. 
Aspecte importante pentru progresul înregistrat în anul școlar 2015-2016 și pentru dezvoltarea instituțională în 
perioada următoare: 

1. În anul școlar 2015-2016, Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești se situează pe locul 90 în ierarhia 
liceelor din România, conform www.admitereliceu.ro, în urcare cu 61 de poziții față de anul I de 
implementare a Proiectului de dezvoltare instituțională pentru perioada 2012-2017, și cu 11 poziții față de 
anul școlar 2014-2015. În ierarhia județeană liceul ocupă locul 3, în comparație cu locul 4 ocupat în anul 
școlar 2014-2015. 

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. Promovabilitatea la examenul de bacalaureat 2016 a fost 98,43% 
 
La finalul anului școlar 2015-2016 se pot defini următoarele puncte 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 (asigurarea condițiilor de studiu conform 
legislației în vigoare, existența progresului  în ceea ce privește dotările, 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 
identificate în 2014-2015: 

  

http://www.admitereliceu.ro/
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Nr. 
crt. 

Puncte slabe 2014-2015 Măsuri propuse pentru 2015-2016 
Măsuri luate 2015-

2016/Indicatori de realizare 

1.  La finalul proiectului REGIO: 

 lipsa dotărilor pentru 
prepararea/depozitarea hranei, a 
mobilierului specific, a personalului 
specializat angajat pentru 
prepararea hranei determină 
imposibilitatea utilizării  cantinei 
conform destinației d.p.v. al 
autorizării DSP/DSV 

 achiziții de bunuri și servicii 
necesare utilizării cantinei pentru 
prepararea și depozitarea hranei,  
 achiziția de mobilier 
(scaune si mese),  
 angajarea de personal 
specializat 

responsabili: directori, administrator 
financiar și de patrimoniu 

 am fost realizate 
investițiile necesare pentru 
montarea plitelor cu gaz 
 au fost achiziționate 
scaune si mese pentru cantina 
(20 de mese și 600 de scaune) 
 cantina nu este 
folosită 

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

Elaborarea și depunerea 
documentației pentru intervenție la 
incendia și avizare/autorizare PSI-
corp C cu schimbare de destinație  
responsabili: directorii, cadru tehnic 
PSI, administrator de patrimoniu 

documentația a fost finalizată 
pe 26 august și din cauză că nu 
a fost trimisă mai departe la 
expertizat, la 1 septembrie au 
intervenit schimbări legislative 
care au condus la întârzierea 
obținerii avizelor ISȚ. 

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

nu au fost propuse măsuri de 
ameliorare pentru acest punct slab 

si la acest moment continuă să 
avem un deficit de spații 
școlare 

 necesitatea efectuării 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 

dotarea fiecărei săli de clasă cu 
videoproiector , ecran de proiecție, 
internet 
responsabili: directori, 
administrator financiar și de 
patrimoniu 

30 de  clase sunt dotate cu 
videoproiector, ecran d 
proiecție și internet 

2.  Supraîncărcarea cu sarcini a cadrelor 
didactice, a personalului auxiliar 
datorită volumului mare de lucrări 
urmare a schimbărilor legislative 
duce la apariția întârzierii în 
elaborarea/predarea documentelor, 
la scăderea motivației pentru 
implicarea în problemele școlii  

nu au fost propuse măsuri de 
ameliorare pentru acest punct slab 

au fost stabilite termene 
realiste pentru predarea 
documentelor solicitate 

3.  Utilizarea în ultimii 2 ani școlari a 
laboratoarelor ca săli de clasă, 
urmare a prelungirii termenului de 
execuției a lucrărilor de reabilitare 
îngreunează desfășurarea procesului 
didactic și determină uzura fizică 
rapidă a materialelor și 
echipamentelor 

realizarea demersurilor necesare 
pentru schimbarea destinației 
corpului C 
responsabili: directorii, cadru tehnic 
PSI 

documentația a fost finalizată 
pe 26 august și din cauză că nu 
a fost trimisă mai departe la 
expertizat, la 1 septembrie au 
intervenit schimbări legislative 
care a ț condus la întârzierea 
obținerii avizelor ISȚ. 

4.  Lipsa de interes a unor elevi pentru 
studiul disciplinelor evaluate în 
cadrul bacalaureatului/evaluării 

Elaborarea și implementarea 
Planului de măsuri pentru 
ameliorarea rezultatelor la 

si la acest moment continuă să 
avem un deficit de spații 
școlare 
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naționale bacalaureat/evaluare națională 
2017 
responsabili: directorii, profesori 
diriginți, profesori de specialitate 
Elaborarea de planuri personalizate 
de învățare pentru recuperarea 
rămânerii în urmă 
responsabili: profesori diriginți, 
profesori de specialitate 

5.  Nerealizarea broșurii electronice a 
colegiului cu ISSN 

nu au fost propuse măsuri de 
ameliorare pentru acest punct slab 

broșura a fost realizată 

Se identifică următoarele puncte slabe la finalul anului școlar 2015-2016: 
 Utilizarea în ultimii 3 ani școlari a laboratoarelor ca săli de clasă, urmare a prelungirii termenului de execuției 

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

 Supraîncărcarea cu sarcini a cadrelor didactice, a personalului auxiliar datorită volumului mare de lucrări 
urmare a schimbărilor legislative duce la apariția întârzierii în elaborarea/predarea documentelor, la 
scăderea motivației pentru implicarea în problemele școlii. 

 Neîndeplinirea condițiilor de funcționare /utilizare a corpului  C și cantinei, conform destinației și legislației în 
vigoare în domeniul ISU, PSI și SSM 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 personalului specializat angajat pentru prepararea 
hranei determina imposibilitatea utilizării cantinei conform destinației d. p. v. al autorizării DSP/DSV 

 lipsa avizelor/autorizațiilor de funcționare d.p.v. al PSI/ 
ISU pentru 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. 

 Inexistenţa site-ului liceului 
 

 
și propunem cu prioritate următoarele măsuri de ameliorare pentru anul școlar 2016-2017: 

 depunerea documentației pentru intervenție la incendiu și avizare/autorizare PSI-corp C cu schimbare de 

destinație și, după caz, celelalte clădiri-responsabili: directori, cadru tehnic PSI, administrator financiar;  

 Revizuirea SMC, SCIM conform nevoilor specifice constatate în urma monitorizării și evaluării comisiilor de 

specialitate-responsabili: directorii, responsabil achiziții, administrator; 

 Informarea și responsabilizarea cadrelor didactice, a părinților, elevilor și personalului pentru a proteja 

echipamentele și dotările-responsabili: profesorii diriginți, elevii, directorii, administrator; 

 Elaborarea Planului de măsuri pentru ameliorarea rezultatelor la bacalaureat/evaluare națională 2017 – 

responsabili: directori, profesori diriginți, profesori de specialitate; 

 Colaborarea cu consilierul școlar și menținerea/dezvoltarea parteneriatului cu familia-responsabili: profesorii 

diriginți, profesorii de specialitate. 
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2.  OBIECTIVE/ACTIVITĂȚI – NIVEL DE REALIZARE 
PRIORITATEA 1 - Asigurarea calităţii în activităţile didactice  din şcoala noastră. 

 
Obiectiv: planificarea materialelor didactice prin identificarea sarcinilor cheie, a abilităţilor şi a cunoștințelor necesare.  
Ţinta: se va continua implementarea în scoală a noului concept despre calitate şi se vor elabora programe CDȘ și auxiliare curriculare necesare 
pentru procesul de învăţare  
Context: scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătățire  
Cunoașterea impactului diferitelor strategii de predare asupra învăţării, a unor strategii alternante pentru a ajuta elevii să înveţe folosind stilurile 
preferate de învăţare, deplasându-se accentul de pe predare pe învăţare. Şcoala va fi un mediu de învăţare deschis în care elevii vor învăţa cât 
mai eficient. Manualul profesorului conţine materiale care înregistrează progresul elevului cu sarcini diferenţiate pentru niveluri diferite de abilităţi şi 
probe pentru o varietate de posibilităţi de evaluare. 

 
 

 

OBIECTIV GENERAL 
I. Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activității instructiv-educative și administrative 

 

OBI 

 OBIECTIV SPECIFIC    Nivel de realizare şi concluzii  
 

        

 

I.1 Asigurarea resursei umane și a condițiilor 
optime de lucru în sălile de clasă, laboratoare și 

spații funcționale  
Activitatea s-a desfășurat în condiții bune, chiar dacă nu am putut utiliza corpul C și cantina (datorită 

lipsei avizelor ISU)  
 

         

    ACTIVITĂŢI  
 

        

 Descrierea activităţilor  Nivel de realizare  Indicatori (cf. nivelul 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 a necesitat 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 spațiilor și întreținerea/repararea 
echipamentelor și instalațiilor  

Complet 
 

Nu s-au înregistrat disfuncții, reclamații. 
Programul „Lapte și corn” pentru gimnaziu s-a derulat fără a înregistra 
disfuncții  

 

 3. Constituirea formațiunilor de elevi conform 
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 

 
 

  

Complet 
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matematică-informatică și a facilita încadrarea în costul standard per elev. 

 

4. Acoperirea normelor didactice cu personal 

calificat/Elaborarea Proiectului de încadrare 

2016-2017 conform 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: neaprobarea solicitărilor de reducere a normei 

didactice pentru profesorii cu grad didactic I și 25 de ani vechime în 

învățământ, conform LEN 1/2011 cu modificările și completările ulterioare  
 

 

5. Elaborarea documentelor manageriale: planuri 

manageriale, grafice de monitorizare și control, 

orar, schema orară  

Complet 

 
Respectarea termenelor și regulamentelor specifice privind elaborarea, 
validarea, avizarea și aprobarea acestora  

 

        

 6. Constituirea catedrelor și comisiilor  
Complet 

 

Respectarea 100% a metodologiei, includerea acestora în ROFUI 2015-

2016  
 

 

7. Efectuarea analizelor medicale obligatorii și a 

testării psihologice  
Complet 

 Personalul didactic și nedidactic 100% apt pentru a activa în cadrul școlii   
 

8.  Inventarierea anuală /REGIO 

 
Complet 

 Au fost dificultăți cauzate de utilizarea în comun de mai multe clase a 
anumitor spații, datorită relocării acestora în laboratoare 

 
 

     

 9. Elaborarea proiectului Plan de achiziții      
 

 
10. Înlocuirea panourilor de afișaj și reactualizarea 

periodică a informațiilor  
Complet 

 Informațiile au fost primite la timp de către toți cei interesați  
 

 

11. Asigurarea respectării condițiilor igienico-

sanitare în tot perimetrul instituției, pe tot 

parcursul programului  

Complet 

 realizată 100%, conform reglementărilor specifice  
 

 12. Evaluarea activității personalului  
Complet 

 

A fost efectuată la timp, pentru tot personalul angajat și conform legislației 

în vigoare  
 

OBI 

 OBIECTIV SPECIFIC    Nivel de realizare şi concluzii  
 

        

 

I.2 Identificarea nevoilor reale de învățare ale 
elevilor și adaptarea demersului educativ la nevoile 

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. nivelul de realizare)  
 

         

        
 

 1. Aplicarea procedurilor privind testele  Complet   S-au aplicat testele inițiale la toate disciplinele  
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inițiale/predictive și stilurile de învățare  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: 

o Promovabilitate  100% la gimnaziu 

o 100% dintre elevii de gimnaziu au obținut medii peste 8 (+4,21% 

față de anul trecut anterior) 

o Promovabilitate  99,62%la liceu în scădere cu 0,38% față de anul 

școlar anterior 

o 80,64% dintre elevii de liceu au obținut medii peste 8 (+12,26% 

față de anul școlar anterior) 

 Numărul de elevi participanți la faza națională a olimpiadelor este 

comparabil cu cel din anul școlar anterior remarcându-se absența 

premiilor 

 Realizarea 100% a cifrei de școlarizare 2016-2017 atăt la liceu câît și la 

gimnaziu 

 Elaborarea și implementarea planurilor de măsuri pentru ameliorarea 

rezultatelor la bacalaureat și la evaluarea națională (simulări, ore 

suplimentare) 

 

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 
creșterea numărului de ore AeL 

   
 

  

Complet 
  

 

 

4. Adoptarea de metode activ-participative de 

către toți profesorii  
Complet 

  
 

 5. Realizarea ofertei CDȘ 2016-2017  Complet   
 

       

 

6. Identificarea opțiunilor elevilor privind orele de  
CDȘ  

Complet 
  

 

 

7. Fundamentarea cifrei de școlarizare 2016-2017 

pe nevoile și interesele elevilor-analiza 

oportunității autorizării provizorii pentru 

specializarea Științe Sociale  

Complet 

   
 8. Realizarea de programe educaționale 

personalizate pentru elevii cu ritm lent/capabili 

de performanțe deosebite (ore suplimentare, 

lucru diferențiat, tutoriale online) 

 

Complet 

  
 

     

 9. Organizarea olimpiadelor pe discipline  Complet   
 

 
10. Participarea la concursurile școlare și 

diversificarea acestora  
Complet 

  
 

 OBIECTIV SPECIFIC    Nivel de realizare şi concluzii  
 

        

 
I.3 Pregătirea elevilor pentru examenul de 

bacalaureat/evaluare națională  

Rezultatele generale ale promoției 2016 pe parcursul școlarizării (cl. IX-XII), adoptarea și implementarea 
Planului de măsuri pentru ameliorarea rezultatelor la examenul de bacalaureat/evaluare națională 2016 au 
condus la obținerea rezultatelor dorite la examenul de bacalaureat, liceul situându-se pe locul I la nivelul 

municipiului. La gimnaziu din cei 29 de absolvenți doar 4 au ales să studieze la alt liceu.  
 

         

    ACTIVITĂŢI  
 

        

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

         

        
 

 1. Realizarea Planului de măsuri (identificarea  Complet   Promovabilitatea la examenul de bacalaureat 2016în ambele sesiuni-  
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opțiunilor elevilor, graficul orelor de pregătire 

suplimentară, planificarea simulărilor) 

98,43% 

 Creșterea ponderii mediilor peste 9 la examenul de bacalaureat cu 

1,03% față de anul școlar precedent 

 92,28% dintre absolvenții de gimnaziu au obținut medii peste 8 și 

53,575 medii peste 9 

 Organizarea a două sesiuni de simulare, conform Planului de măsuri 

intern-decembrie 2016 și indicațiilor MENCȘ  

 Elaborarea de planuri remediale la nivelul fiecărei discipline pe baza 

rezultatelor înregistrate la teste, teze și la sesiunile de simulare 

 În urma analizei comparative a notelor obținute la examenul de 

bacalaureat și a mediilor obținute de elevii liceului se constată diferențe 

nesemnificative, ceea ce confirmă calitatea și eficiența procesului de 

predare-învățare-evaluare 

 

2. Implementarea și monitorizarea Planului de 
măsuri (organizarea de simulări, 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 Pregătirea testelor de evaluare la clasa a VI-a  Peste 75% dintre elevii au rezolvat integral 90% dintre itemi  
 

         

    ACTIVITĂŢI  
 

        

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

         

        
 

 

1. Informarea cadrelor didactice, elevilor, 

părinților cu privire la calendarul și 

metodologia specifice  

Complet 

 
 Elaborarea de planuri remediale la nivelul fiecărei discipline pe baza 

rezultatelor înregistrate la teste, teze și la sesiunile de simulare 

 În urma analizei comparative a notelor obținute la examenul de 

bacalaureat și a mediilor obținute de elevii liceului se constată diferențe 

nesemnificative, ceea ce confirmă calitatea și eficiența procesului de 

predare-învățare-evaluare 

 Toții cei implicați au aflat la timp de calendarul și metodologia specifice 

 
 

 2. Organizarea simulărilor  Complet   
 

 

3. Organizarea testărilor 
   

 

  Complet   
 

 4. Analiza rezultatelor  Complet   
 

 

5. Elaborarea Planului de măsuri privind ameliorarea 

rezultatelor  
Complet 

  
 

 OBIECTIV SPECIFIC    Nivel de realizare şi concluzii  
 

        

 
I.5 Asigurarea securității elevilor pe parcursul 

programului de lucru  Activitățile din școală s-au desfășurat în condiții normale, fără accidente și întreruperi  
 

         

    ACTIVITĂŢI  
 

        

 Descrierea activităţilor  Nivel de realizare  Indicatori (cf. nivelul de realizare)  
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 1. Asigurarea pazei personalului și bunurilor  Complet  

 Nu s-au înregistrat incidente/evenimente 

 Respectarea prevederilor legislative specifice 

 
 

 

2. Efectuarea instructajelor SSM și ISU pentru 
toate categoriile de personal și elevi  Complet   

 

 3. Verificarea parametrilor de funcționare a 
instalațiilor și monitorizarea lor permanentă 

   
 

  
Complet 

  
 

 OBIECTIV SPECIFIC    Nivel de realizare şi concluzii  
 

        

 
I.6 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 
sponsorizări pentru organizarea de evenimente, acordarea de medalii elevilor premianți și olimpicilor 

naționali, precum și a profesorilor îndrumători (donații - Asociația „Studium Cantemir”).   
 

         

    ACTIVITĂŢI  
 

        

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

         

        
 

 

1. Realizarea Graficului de monitorizare și 

control  
Complet 

 
 Nu s-au înregistrat disfuncții în domeniul managementului resurselor 

materiale și financiare 

 
 

 2. Monitorizarea programului „Lapte și corn”  
Complet 

  
 

 3. Realizarea Proiectului de buget 2016    
 

 

4. Identificarea de surse de finanțare pentru 
premiere olimpici, concursuri, lucrări 
suplimentare de reabilitare  

Complet 

 

 S-au identificat surse de finanțare suplimentare: 

 Donații din partea Asociației „Studium Cantemir”  
 

 

5. Monitorizarea cheltuielilor și execuției 
bugetare  

Complet 
   

 

 

6. Monitorizarea gestionării dotărilor primite prin 
proiectul de reabilitare  

Complet 
   

 

 OBIECTIV SPECIFIC    Nivel de realizare şi concluzii  
 

        

 
I.7 Întărirea disciplinei și scăderea numărului de 

absențe ale elevilor/învoiri ale personalului  

Nu s-au înregistrat abateri grave ale elevilor și personalului 
Programul „Singur acasă” s-a desfășurat 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 activităţilor  Nivel de realizare  Indicatori (cf. nivelul de realizare)  
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1. Monitorizarea respectării programului de către 

toate categoriile de angajați  
Complet 

 
 Monitorizarea constantă a frecvenței elevilor de către comisia de 

specialitate 

 Încă se înregistrează întârzieri în completarea documentelor interne de 

către cadrele didactice 

 

 
 

 

2. Monitorizarea frecvenței elevilor la ore, în 
special a elevilor navetiști și a celor cu părinții 
plecați în străinătate  

Complet 

  
 

 

3. Completarea documentelor școlare la 
termenele stabilite  

Parțial 

  
 

 

4. Implementarea programului „Singur acasă” și 
de integrare a elevilor claselor a V-a și a IX-a  

Parțial 
   

 

 OBIECTIV SPECIFIC    Nivel de realizare şi concluzii  
 

        

 
I.8 Creșterea numărului certificărilor internaționale 

ale competențelor elevilor  

S-au organizat 3 sesiuni de simulare a examenelor Cambridge de limba engleză PET, FCE, CAE, IELTS. 
Doi elevi de gimnaziu au urmat cursurile ECDL și au obținut permisul. Deși condițiile de funcționare au 
îngreunat desfășurarea cursurilor, pretestărilor și examenelor de cartificare internațională a competențelor 
lingvistice și digitale, interesul elevilor pentru acestea a fost stimulat, înregistrându-se un număr destul de  

mare de absolvenți admiși la universități din străinătate.  
 

         

    ACTIVITĂŢI  
 

        

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

         

        
 

 1. Cursuri și examene ECDL  Complet  

 12 absolvenți 2016 admiși la studii în străinătate 

 Activități de popularizare a examenelor internaționale pentru elevii de 

gimnaziu 

 
 

 2. Pretestări și examene Cambridge  
Parțial 

  
 

 

3. Diversificarea certificărilor pentru gimnaziu-
ECDL, KET, PET, Equalskills    

 

 

4. Organizarea activității centrului de pregătire a 
examenelor internaționale de limbi străine în 
cadrul colegiului  

Parțial 

  Numărul certificatelor IT: 74, din care 1 la nivel gimnazial  
 

       
 

OBIECTIV GENERAL 

II. Ameliorarea comunicării interne și externe 
 

       
 

 OBIECTIV SPECIFIC    Nivel de realizare şi concluzii  
 

        

 

II.1 Eficientizarea transferului de informații 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  
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generalizat la informație în timp util 
         

    ACTIVITĂŢI  
 

        

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

         

        
 

 

1. Realizarea broșurii electronice de informare, 

cu obținerea ISSN  
Complet 

 
 Informațiile utile au fost postate pe pagina de internet  

 S-a utilizat pagina de Facebook pentru popularizarea liceului, 

diseminarea informațiilor 

 
 

 2. Reactualizarea paginii de internet a liceului  Parțial   
 

 3. Desfășurarea de lectorate cu părinții  

Complet 
 

 S-au organizat lectorate cu părinții în cadrul cărora s-a prezentat bilanțul 
financiar, activitatea colegiului  

 

 

4. Organizarea de activități comune elevi-
profesori-părinți  

Parțial 

 

 Cu diferite prilejuri s-au organizat activități comune elevi-profesori-
părinți, s-au realizat activități în cadrul programului Job Shadow Day  

 

 

5. Aplicarea de chestionare de feedback elevilor, 
personalului și părinților  

Complet 

 

 S-au aplicat chestionare de feedback, s-au prelucrat regulamentele în 
vigoare, s-au prezentat activitățile extrașcolare  

 

 

6. Stabilirea orelor de consultații cu părinții în 
programul fiecărui cadru didactic  

Complet 

   
 

OBIECTIV GENERAL 

III. Dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea locală (ONG-uri, agenți economici, autoritate locală) și instituții similare la nivel național și 

internațional 
 

       
 

 OBIECTIV SPECIFIC    Nivel de realizare şi concluzii  
 

        

 
III.1 Creșterea gradului de implicare a școlii în 

problemele reale ale comunității  

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 și alte categorii dezavantajate;  
Conducerea colegiului a participat la toate ședințele de lucru și a susținut logistic și organizatoric toate 
activitățile propuse la nivel local  

 

         

    ACTIVITĂŢI  
 

        

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

         

        
 

 1. Încheierea de protocoale de colaborare  Complet   Colegiul Național „D. Cantemir” a participat la proiectul de parteneriat 

cu Primăria și Consiliul local Onești și liceele din municipiu: 

„Absolvent 2016-oneștean cu cetățenie europeană” 

 S-a continuat derularea programului social„Ambasadori ai tinereții”, în 

 
 

 2. Implementarea programelor de colaborare  

Complet 
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parteneriat cu Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare-Hârja”  

 3. Diseminarea programelor  

Complet 

 

 Elevii și profesorii au participat la toate manifestările inițiate de 
autoritățile locale: Primărie, Consiliu local Jandarmerie, Poliție, ISU, 
Biblioteca municipală „Radu Rosetti”  

 

 

4. Identificarea de noi direcții de parteneriat/noi 
parteneri  

Complet 

 

 Pe parcursul anului școlar s-au desfășurat activități în cadrul 
parteneriatelor cu unitățile școlare din municipiu, ONG-uri partenere, 
Clubul Rotary, Penitenciarul Tg. Ocna etc.  

 

 

5. Valorificarea experienței și expertizei 
dobândite  

Complet 

 

 Existența progresului în ceea ce privește acordurile de 
parteneriat/proiecte de colaborare: „Luna plantării arborilor”, Crucea 
roșie, Asociația Onestin, Centrul Alexandra, Asociația „Bucuria celor 
necăjiți”, școli și licee din oraș, Spitalul municipal etc. 

 Acordarea certificatelor de voluntar 2016 care atestă tipul activităților și 
numărul de ore de voluntariat pe parcursul liceului  

 

 OBIECTIV SPECIFIC    Nivel de realizare şi concluzii  
 

        

 III.2 Creșterea gradului de atractivitate a liceului  

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. nivelul de realizare)  
 

         

        
 

 1. Protocoale de colaborare cu școlile din zonă  Complet  

 Realizarea 100% a cifrei de școlarizare  

 Atragere a elevilor capabili de performanțe superioare la clasa a V-a și a 

IV-a 

 Creșterea numărului participanților cu 20 elevi/profesori la 

„Concursurile Dimitrie Cantemir” 

 
 

 

2. Derularea de activități comune cu elevii 
claselor a IV-a, aVII-a și a VIII-a  

Complet 
  

 

 

3. Avizarea „Concursurilor Dimitrie Cantemir” 
2015-2016  

Nerealizat 
  

 

 4. Promovarea ofertei educaționale în școli  

Complet 

  
 

 5. Organizarea Zilelor porților deschise 2016  

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. nivelul de realizare)  
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1. Reactualizarea Programului de prevenire a 

violenței  
Complet 

 
 Participarea elevilor și cadrelor didactice la nivelul comunității de 

autoritățile locale 

 Desfășurarea de activități în cadrul școlii cu participarea reprezentanților 

Poliției și Jandarmeriei la orele de consiliere si orientare 

 Organizarea de activități pe teme de prevenire și dezvoltare a unui 

comportament sănătos în cadrul orelor de consiliere sau în cadrul 

proiectelor educaționale specifice 

 
 

 2. Implementarea și monitorizarea programului  Complet   
 

 3. Acțiuni de colaborare cu Jandarmeria și Poliția  

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, 
schimburilor de experiență și oferirea de modele de bune practici ce pot dezvolta potențialul colegiului de 
a stabili noi direcții de dezvoltare a  dimensiunii europene și de a realiza noi parteneriate internaționale  

 

         

    ACTIVITĂŢI  
 

        

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

         

        
 

 

1. Identificarea de noi direcții de parteneriat/noi 

parteneri  
Complet 

 

 Colegiul Național „D. Cantemir” a devenit partener în proiectul 

Erasmus+ „Future career. Touch IT!” 

 Organizarea Școalii francofone de vară 2016, în parteneriat cu UNIV. 

V. ALECSANDRI BACĂU, PRIMĂRIA ONEŞTI, HAUTE ECOLE 

LIBRE MOSANE – LIEGE, BELGIA 

 realizarea de proiecte E-twinig de parteneriat prin intermediul 

platformelor online 

 
 

 

2. Scrierea și depunerea de proiecte europene de 
parteneriat  

Complet 
  

 

 

3. Valorificarea experienței și expertizei 
dobândite  

Complet 

  
 

OBIECTIV GENERAL 

IV. Perfecționarea continuă a cadrelor didactice 
 

       
 

 OBIECTIV SPECIFIC    Nivel de realizare şi concluzii  
 

        

 IV.1 Promovarea examenelor de susținere a  Există un interes crescut al cadrelor didactice pentru formare continuă și perfecționare  
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gradelor didactice 
         

    ACTIVITĂŢI  
 

        

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

         

        
 

 

1. Respectarea termenelor de înscriere la 

examenele pentru obținerea gradelor didactice  
Complet 

 

 Actualizarea documentelor comisiei de perfecționare 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfectionare: „Dezvoltarea 

competențelor de leader în management educațional” , „Strategii de 

consiliere educațională a părinților”, „Leadership vs. management 

educațional” 

,  
 

 

2. Prezentarea ofertei de cursuri de 
perfecționare/formare continuă și susținerea 
profesorilor implicați  

Complet 

  
 

 

3. Efectuarea de ore de asistență pentru 
identificarea punctelor slabe, conform 
procedurilor specifice  

Complet 

 

 Înscrierea profesorilor la examenele de obținere agradelor didactice la 
termen 

 Obținerea de note/calificative 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 

educației  

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  

 

         

    ACTIVITĂŢI  
 

        

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

         

        
 

 

1. Diversificarea activităților comune la nivelul 

ariilor curriculare  
Parțial 

 

 Feed-back-ul obținut de la elevi privind activitățile din cadrul 

programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, 

rezultatele obținute la competițiile 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 istoria și Biblioteca 

,  
 

 2. Realizarea de sesiuni de comunicări și referate  

Complet 
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municipală 1„Radu Rosetti”  

 

3. Acțiuni de valorificare a cursurilor de formare 
urmate de cadrele didactice  

Complet 

 

 Organizarea Școlii francofone de vară (EFE 2016) în colaborare cu  
UNIV. V. ALECSANDRI BACĂU, PRIMĂRIA ONEŞTI, HAUTE 
ECOLE LIBRE MOSANE – LIEGE, BELGIA  

 

       
 

OBIECTIV GENERAL 

V. Dezvoltarea unui ethos instituţional 
 

       
 

 OBIECTIV SPECIFIC    Nivel de realizare şi concluzii  
 

        

 V. 1 Promovarea principiilor educaţiei  

Atitudine față de educație, comportamentul 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 promovate  

 

         

    ACTIVITĂŢI  
 

        

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

         

        
 

 

1. Organizarea Zilelor colegiului 2015, Botezul 

bobocilor 2015  
Complet 

 

 Gradul de implicare a elevilor în activități dedicate, feedback-ul obținut 

demonstrează existență unui ethos instituțional, asumarea valorilor și 

principiilor educației de către elevi și personal  
 Rezultatele școlare la sfârșitul clasei a V-a li a IX-a, implicarea elevilor 

acestor clase în activitățile extrașcolare desfășurate la nivelul școlii 
confirmă existențe unui mediu școlar care satisface nevoile, interesele și 
aspirațiile elevilor 

,  
 

 

2. Dezbateri pe marginea valorilor și principiilor 
educației în rândul elevilor de clasa a IX-a și a 
V-a  

Complet 
  

 

 

3. Programe de integrare a elevilor de clasa a V-a 
și a IX-a  

Complet 
  

 

 4. Realizarea ghidului bobocului 2015-2016  

Nerealizat 
  

 

 

5. Monitorizarea respectări prevederilor ROFUIP 
privind uniforma școlară  

Parțial  

  
 

       
 

OBIECTIV GENERAL 

VI. Promovarea principiilor managementului participativ 
 

       
 

 OBIECTIV SPECIFIC    Nivel de realizare şi concluzii  
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VI.1 Creșterea motivației și a gradului de implicare 

a personalului în viața școlii  

Aplicarea principiilor managementului participativ, adoptarea unui stil managerial democratic și 
promovarea leadership-ului creează condițiile pentru creșterea gradului de participare la decizie a tuturor 
categoriilor de personal, a elevilor și părinților  

 

         

    ACTIVITĂŢI  
 

        

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

         

        
 

 

1. Organizarea de ateliere de lucru pentru analiza 

și identificarea de soluții 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 au 

permis găsirea soluțiilor optime, în avantajul elevilor și al școlii 
 Absența reclamațiilor, conflictelor majore la adresa sau între membrii 

personalului 
 Se urmărește constant crearea unui climat socio-afectiv care favorizează 

colaborarea, respectul și contribuie la rezolvarea amiabilă a problemelor 
apărute 

,  
 

 2. Lucru în echipă/proiecte  Complet   
 

 

3. Distribuirea de sarcini și responsabilități clare, 
în funcție de competențe și nevoi  

Complet 
  

 

 4. Creșterea transparenței actului decizional  

Complet 

  
 

       
 

OBIECTIV GENERAL 

VII. Creșterea șanselor de reușită socială și inserție pe piața muncii/în învățământul superior a absolvenților 
 

       
 

 OBIECTIV SPECIFIC    Nivel de realizare şi concluzii  
 

        

 

VII.1 Diversificarea ofertei curriculare și 
extracurriculare, informarea optimă a profesorilor și 
elevilor asupra examenului de bacalaureat/evaluarea 
națională/admitere la facultate  

Aplicarea principiilor managementului participativ, adoptarea unui stil managerial democratic și 
promovarea leadership-ului creează condițiile pentru creșterea gradului de participare la decizie a tuturor 
categoriilor de personal, a elevilor și părinților. Rezultatele la examenul de bacalaureat și rata de absorbție 
a absolvenților în învățământul universitar din țară și din străinătate confirmă calitatea educației oferite și 
eficacitatea măsurilor luate pentru facilitarea orientării profesionale a absolvenților  

 

         

    ACTIVITĂŢI  
 

        

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

         

        
 

 

1. Stabilirea de noi parteneriate, inclusiv la nivel 

european  
Complet 

 
 Derularea activităților în cadrul proiectului Job Shadow Day la instituții 

locale: Judecătoria Onești, Spitalul Onești, Poliția Onești etc. ,  
 

 2. Continuarea activităților de promovare a  Complet   Obținerea permisului   
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examenelor Cambridge de limbă engleză și a 
centrului ECDL/CISCO, inclusiv pentru elevii 
de nivel gimnazial 

ECDL de către doi elevi de gimnaziu 
 Derularea programelor de orientare profesională în colaborare cu Junior 

Archievement România 
 Promovarea certificatelor lingvistice și digitale internaționale: ECDL, 

CISCO, Examene Cambridge, IELTS, DELF 
 Activități de promovare a ofertei universităților românești 
 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 

 

 

3. Sesiuni de promovare a universităților 
românești și europene  

Complet 
  

 

 

4. Consilierea elevilor care aplică în străinătate, 
inclusiv prin activități în cadrul proiectulului 
HIGH Achievers  

Complet 

  
 

 

5. Implementarea la nivelul ariei curiculare 
Limbă și comunicare a Dosarului absolvenților 
2016  

Complet 

  
 

 6. Marșul absolvenților, Festivități de absolvire  

Complet 
  

 

 

7. Organizarea eficientă a examenului de 
bacalaureat/evaluare națională  

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, conform Raportului activităților educative 2014-2015 realizat de consilierul 
educativ  

 

         

    ACTIVITĂŢI  
 

        

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

         

        
 

 

1. Continuarea activităților în cadrul proiectelor și 

programelor inițiate în anii școlari anteriori  
Complet 

 

 Creșterea numărului de parteneriatelor și protocoalelor de colaborare și 
a nr. de elevi/profesori implicați 

 Includerea în CAER 2016 a proiectului Florile din inima cetății ,  
 

 2. Proiectarea activităților ce urmează a fi  Complet   Acordarea Certificatului de voluntar fiecărui absolvent al promoției  
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derulate în cadrul programului „Să știi mai 
multe, să fii mai bun!” 

2016 
 Obținerea de certificate internaționale care să permită accesul la 

universități din străinătate și să faciliteze accesul pe piața muncii și la 
programele de mobilitate 

 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: 
o Creșterea gradului de motivare a elevilor pentru participarea la 

activități de voluntariat și acțiuni de marketing instituțional prin 
acordarea Certificatului de voluntar 

o diversificare programului activităților educative  
o valorificarea experienței activităților educative școlare și 

extrașcolare 
o finalitatea proiectelor și programelor educative ale elevilor prin 

participarea la competiții la nivel de unitate, local, județean, 
regional, național 

o existența parteneriatului educațional cu familia în vederea 
responsabilizării acesteia în susținerea și îmbunătățirea actului 
educațional 

 

 

3. Desfășurarea activităților programului de 
prevenire a violenței  

Complet 
  

 

 

4. Organizarea spectacolelor MISS și MISTER 
Cantemir 2016/ ETC 2016 (Elev Talentat de 
Cantemir – ediția a VI-a)  

Complet 

  
 

 5. Inițierea și derularea unor activități noi  

Complet 

  
 

OBIECTIV GENERAL 

IX. Optimizarea managementului calității 
 

       
 

 OBIECTIV SPECIFIC    Nivel de realizare şi concluzii  
 

        

 IX.1 Eficientizarea implementării procedurilor E Este necesară revizuirea procedurilor  
 

         

    ACTIVITĂŢI  
 

        

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

         

        
 

 

1. Revizuirea procedurilor generale și 

operaționale  
Complet 

 

 Implemnetarea eficiență a procedurilor privind progresul elevilor, 
observarea predării-învățării, obținerea feedback-ului de la elevi și 
părinți ,  

 

 2. ProiecElaborarea instrumentelor de lucru ale  Complet   Elaborarea RAEI 2015-2016 conform indicațiilor ARACIP  
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CEAC, Strategiei de evaluare și asigurare a 
calității, Manualul calității 

 dezvoltarea SCIM 
 Utilizarea platformei ARACIP pentru furnizarea și centralizarea 

informațiilor 
 

 

3. Informareaq 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 procedurilor și 
implementarea chestionarelor de feedback 
privind gradul de satisfacție cu privire al 
educația oferită de colegiu  

Complet 

  
 

 5. Elaborarea RAEI 2015-2016  

Complet 
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4. ANALIZA FINANCIARĂ SINTETICĂ 

Analiza financiară sintetică a anului şcolar 2015-2016 
 

a. Buget local 

Buget local 

(TII) 3798698,00   

 

Buget local 

total 3754190,85   

 

An 

2015/2016 Capitol Cod 

DESCHIDERI DE 

CREDITE 

PLATI 

EFECTIVE  

 CHELTȚIELI DE PERSONAL 10    3253280 3249742  

  CHELTȚIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 545418 519448,85  

  Bunuri şi servicii 20.01  488346,77  

  Furnituri birou 20.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23737,69  

  Materiale curățenie 20.01.02           12734,09  

  Încălzit, iluminat 20.01.03  132840,23  

  Apă, canal, salubritate 20.01.04  43114,76  

  Transport 20.01.07  6901  

  Poştă, telefon, radio, internet 20.01.08  14253,86  



22 
 

  Materiale şi prest. serv. cu caracter funcțional 20.01.09  4219,86  

  Alte bunuri şi serv. pt. întreţinere şi funcționare 20.01.30  250545,28  

  Reparaţii curente 20.02  0  

  Hrana  pentru oameni 20.03  6003,50  

  Obiecte de inventar 20.05  0  

  Deplasări 20.06  3755,80  

  Cărţi şi publicații 20.11  6825  

  Pregătire profesională 20.13  3140  

  Protecţia muncii 20.14  0  

  Alte cheltuieli 20.30  11378  

  Drepturi cu caracter social 57.02.01  0  

  BȚRSE 59.01  0  

  CHELTȚIELI DE CAPITAL 70.01  0 lei  

b. Buget de stat 

Buget de stat (TII) 197573 LEI   

Buget de stat total 205321 LEI   

An Capitol Cod 
DESCHIDERI PLATI 
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DE CREDITE EFECTIVE 

2015/2016 CHELTȚIELI DE PERSONAL 10 26153 lei 28922 LEI 

  CHELTȚIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 171420 lei 176399 LEI 

  Bunuri şi servicii 20.01 0 lei  

  Furnituri birou 20.01.01 0 lei  

  Materiale curățenie 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 şi prest. serv. cu caracter funcțional 20.01.09 0 lei  

  Alte bunuri şi serv. pt. întreţinere şi funcționare 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 20.06 645 645 

  Cărţi şi publicații 20.11 0 lei  
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  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 92378Lei 97357 

  BȚRSE 59.01 78397 lei 78397 

  CHELTȚIELI DE CAPITAL 70.01 0 lei  

 

c. Venituri proprii 

Venituri proprii (TII) 69600   

Cheltuieli  total 70556   

An Capitol Cod Plăţi  

2015/2016 CHELTȚIELI DE PERSONAL 10 40105  

  CHELTȚIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 30451  

  Bunuri şi servicii 20.01 30451  

  Furnituri birou 20.01.01   

  Materiale curățenie 20.01.02   

  Încălzit, iluminat 20.01.03   



25 
 

  Apă, canal, salubritate 20.01.04   

  Transport 20.01.07 236  

  Poştă, telefon, radio, internet 20.01.08   

  Materiale şi prest. serv. cu caracter funcțional 20.01.09   

  Alte bunuri şi serv. pt. întreţinere şi funcționare 20.01.30 30215  

  Reparaţii curente 20.02   

  Medicamente şi mat. sanit. 20.04   

  Obiecte de inventar 20.05   

  Deplasări 20.06   

  Cărţi şi publicații 20.11   

  Pregătire profesională 20.13   

  Protecţia muncii 20.14   

  Alte cheltuieli 20.30   

 

d. Total AN SCOLAR 2015-2016 

Total (TII) 4041297 lei   

Grand Total 4045067,85   
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An 2015/2016 Capitol Cod 

DESCHIDERI DE 

CREDITE 

Plăti 

efective 

 CHELTȚIELI DE PERSONAL 10 3254859 3318769 

  CHELTȚIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 716838 726298,85 

  Bunuri şi servicii 20.01  518797,77 

  Furnituri birou 20.01.01  23737,69 

  Materiale curățenie 20.01.02  12734,09 

  Încălzit, iluminat 20.01.03  132840,23 

  Apă, canal, salubritate 20.01.04  43114,76 

  Transport 20.01.07  7137 

  Poştă, telefon, radio, internet 20.01.08  14253,86 

  Materiale şi prest. serv. cu caracter funcțional 20.01.09  4219,86 

  Alte bunuri şi serv. pt. întreţinere şi funcționare 20.01.30  280760,28 

  Reparaţii curente (venituri proprii) 20.02   

  Hrana pentru oameni. 20.03  6003,50 

  Obiecte de inventar 20.05   

  Deplasări 20.06  4400,80 
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  Cărţi şi publicații 20.11  6825 

  Pregătire profesională 20.13  3140 

  Protecţia muncii 20.14   

  Alte cheltuieli 20.30  11378 

  DREPTURI CU CARACTER SOCIAL 57.02.01 92378 97357 

  BURSE 59.01 78397 78397 

  CHELTUIELI DE CAPITAL 70.01 0 lei  
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3. DATE STATISTICE DE BAZĂ 

MEDII ADMITERE – nivel liceal 

Specializare 2012 2013 2014 2015 2016 

 ultima medie prima medie ultima medie prima medie ultima medie prima medie ultima medie prima medie ultima medie prima medie 

Filologie 8.09 9,76 7,94 9,76 7.49 9.97 7.78 9,79 7.58 9,29 

Matematica-
Informatica 

8.06 10 6,53 10 7.81 10 8.76 10 8.55 10 

Științe ale Naturii 8.12 9,78 7,89 9,79 7.70 9,93 8.36 9,99 8.03 9,62 
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EVALUAREA ELEVILOR 

Situația efectivelor de elevi în anul școlar2015-2016 

 pe școală (număr de elevi) 

ÎNSCRIȘI TRANSFERAȚI PE PARCURSUL ANULUI PROMOVAȚI ÎN SITUAȚIE DE REPETENȚIE, CARE 

La începutul anului școlar la sfârșitul anului  La alte unități De la alte unități   repetă clasa 
au abandonat 
școala 

923 915 12 9 920 3 0 

 pe niveluri și ani de studiu 

Nivel clasă/ an  

Număr elevi 

Înscriși la începutul anului 
școlar 

Înscriși la șfârșitul 
anului școlar 

Promovați 

În situație de repetenție, care 

repetă 
clasa 

au 
abandonat/retrași 

Gimnazial 

V 30 32 32 0 0 

VI 34 34 34 0 0 

VII 33 33 33 0 0 

VIII 29 29 29 0 0 

Liceal 

IX 198 198 197 1 0 

X 203 203 201 0 2 

XI 204 199 197 2 1 

XII 192 192 192 0 0 
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Rezultate școlare 2015-2016 

 distribuția elevilor în funcție de mediile de la sfârșitul anului școlar 

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

Nr. elevi gimnaziu 0 0 2 18 108 

Nr. elevi liceu 0 14 146 347 276 

 distribuția elevilor corigenți/repetenți 

Disciplina Llimba română Matematică Geografie Limba engleză Fizică Economie Biologie Istorie 

Nr. elevi 
gimnaziu 
corigenți 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nr. elevi 
gimnaziu 
repetenți 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nr. elevi liceu 
corigenți 8 7 0 0 6 0 2 2 

Nr. elevi liceu 
repetenți 3 

 

Rata absenteismului: 23835/913=26,10      

Rata cazurilor de violență: 0 

Numărul de elevi beneficiari ai programului „Bani de liceu”: 54 

Numărul de elevi beneficiari ai programului „Euro 200”: 0 
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Analiza comparativă a rezultatelor pe parcursul traseului școlar preuniversitar, segmentul învățământ , seria curentă 

1. La intrarea în clasa a IX-a (în anul 2012) 

LICEU 
 

MATEMATICA-
INFORMATICA 

STIINTE ALE NATURII FILOLOGIE 

CLASA a IX-a (2012) 10 6,53 9,78 7,89 9,76 7,94 

CLASA a XII-a (2016) 9,96 7,00 9,86 7,34 10 7,35 

2. La absolvirea clasei a XII-a (în anul 2016) 

Număr elevi absolvenți: 192, din care la specializarea  

Filologie Matematică -Informatică Științe ale naturii 

Corigenti 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 23 50 1 37 26 0 26 29 0 0 0 

 

3. Rezultate la Examenul de Bacalaureat 2016 

 număr de elevi înscriși: 191 

 număr de elevi promovați: 188 

 Promovabilitate:  98,43% 

Promovabilitatea la examenul de bacalaureat 2016 pe specializări: 

Specializare Promovabilitate 

Filologie 100.00% 

Matematica- Informatica 95.00% 

Științe ale Naturii 98.15% 
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Promovabilitatea la examenul de bacalaureat pe specializări (2012-2016): 

 
  

Promovabilitatea  la examenul de bacalaureat 2015 pe discipline: 

 distribuția elevilor pe medii obținute: 

sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

0 0 18 26 63 81 

 

  

2013 2014 2015 2016

Filologie 89.39% 94.03% 97.26% 100.00%

Matematica-Informatica 90.80% 90.00% 98.90% 95.00%

Științe ale Naturii 78.13% 93.94% 89.19% 98.15%

89.39% 94.03% 97.26% 100.00% 

90.80% 90.00% 
98.90% 95.00% 

78.13% 93.94% 89.19% 98.15% 
0.00%
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40.00%

60.00%

80.00%
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120.00%
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 distribuția elevilor promovați pe discipline: 

 

Analiza comparativă a rezultatelor pe parcursul traseului școlar-gimnaziu 

GIMNAZIU 
CLASA a V-a (2012) 10,00 8,71 

CLASA a VIII-a (2016) 9,97 8,26 

1. MEDIILE ELEVILOR PROMOVAȚI LA FINALȚL CLASEI A VIII-A 2015-2016, PE DISCIPLINE DE EXAMEN-EVALUARE NAȚIONALĂ 

Disciplina/ 
Media 
generală 

Media 
anuală a 
clasei, 2012-
2013 

Media 
anuală a 
clasei, 
2013-2014 

Media 
anuală a 
clasei, 
2014-
2015 

Media 
anuală 
a clasei, 
2015-
2016 

Media generală a 
clasei la finalul clasei 

a V-a  

Media 
generală 
a clasei la 
finalul 
clasei a 
VI-a  

Media 
generală 
a clasei 
la finalul 
clasei a 
VIII-a  

Media 
generală 
a clasei 
(cl. a V-a 
- a VIII-
a) 

Română (1) 9,03 8,72 8,70 8,74 

9,59 9,43 9,37 9,37 

Matematică 
(2) 8,56 7,95 7,79 7,85 

MEDIA 
GENERALĂ: 
(1)+(2)/2 8,79 8,33 8,24 8,29 

 

disciplina română 
matematică 

(m1) 
matematică 

(m2) 
istorie anatomie chimie o chimie a fizică geografie informatică 

socio-
umane 

Nr. elevi înscriși 191 60 54 20 51 9 1 28 54 24 19 

Nr. elevi promovați 191 60 53 20 50 9 1 28 54 24 19 

Nr. elevi respinși 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 

Promovabilitate 100% 100% 98% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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2. Distribuția elevilor pe medii obținute la finalul clasei a V-a, 2012-2013 

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

ROMÂNĂ 0 0 1 5 9 14 

MATEMATICĂ 0 4 4 7 3 11 

3. Distribuția elevilor pe medii obținute la finalul clasei a VIII-a, 2015-2016 

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

ROMÂNĂ 0 0 4 19 34 63 

MATEMATICĂ 0 12 18 24 28 39 

4. Distribuția elevilor pe medii la examenul de EVALUARE NAȚIONALĂ 2015-2016 

 
sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 .9-10 

total 0 0 1 1 11 15 

matematică 0 1 0 4 9 15 

română 0 0 1 0 18 10 

Evaluarea personalului 

Distribuția personalului didactic în funcție de calificativele obținute: 

Calificativ nesatisfăcător satisfăcător bine foarte bine 

număr de cadre didactice - - - 52 

Distribuția personalului didactic auxiliar și nedidactic, în funcție de calificativele obținute: 

Calificativ nesatisfăcător satisfăcător bine foarte bine 

Personal didactic auxiliar - - - 7 

personal nedidactic - - - 13 
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OLIMPICI NAȚIONALI 

Nr. 
crt. 

Nume și Prenume Elev 
Nume și Prenume Profesor 

Coordonator 
Disciplină Olimpiadă 

Poziție 
MECS 

Rezultat obținut Etapa 
Națională/ Data când va 

avea loc etapa 
Națională 

1 SECARA MARIA MITROIȚ ELENA ADINA Limba și literatura română 1 Participare 

2 GANEA DIANA-ELENA MȚTOIȚ LĂCRĂMIOARA 
Olimpiada ,,Lectura ca abilitate de 

viață'' 
46 Participare 

3 FILIP MARIA BIANCA MITROIȚ ELENA ADINA 
Olimpiada ,,Lectura ca abilitate de 

viață'' 
46 Participare 

4 BREAHNĂ TEODORA CERCEL MARIA Limba latină 20 Mențiune 

5 ȘTEFĂNESCȚ ȘTEFAN TȚDOR LAVINIA-IȚLIA Matematică 21 Medalie de Bronz 

6 ILIESCȚ ANDREI TȚDOR BASOC LENȚȚA Olimpiada de Fizică 23 Mențiune de Onoare 

7 NEGȚREANȚ ANDREI VALENTIN BASOC LENȚȚA Olimpiada de Fizică 23 Participare 

8 DRĂGAN DARIA MARIA BASOC LENȚȚA Olimpiada de Fizică 23 Medalie de Bronz 

9 TOADER MIHAI CRISTIAN BASOC LENȚȚA Olimpiada de Fizică 23 Medalie de Bronz 

10 BȚLICHI TEODORA-ELENA DOBROTĂ COSTIN-IONȚȚ Olimpiada de Fizică 23 
Mențiune/                      

Medalie de Argint 

11 BASOC ADRIANA-CRISTINA TȚTȚNEA MARIANA Olimpiada de Fizică 23 Medalie de Bronz 

12 BȚTȚCARȚ ANDREEA PETRONELA TANGA DIANA Olimpiada de Tehnologia Informației 28 
Mențiune                      

(Medalie de Argint) 

13 IFRIM FELIX TANGA DIANA Olimpiada de Tehnologia Informației 28 Medalie de Bronz 
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14 DINGȚ GEORGE-ALIN PIȘTEA DANIELA Olimpiada de Tehnologia Informației 28 Participare 

15 ALEXE BIANCA-IOANA STICLARȚ DANA Cultura civică 30 Participare 

16 ȚȘȚRELȚ SABINA-TEODORA STICLARȚ DANA Cultura civică 30 Participare 

17 CHIRCȚ CRISTIANA CAȚTIȘ PETRICĂ Olimpiada de Religie (Cultul ortodox) 32 
Mențiune                        

Premial special 
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ABSOLVENȚI ADMIȘI LA STUDII ÎN STRĂINĂTATE 

 
ABSOLVENȚI 2016 

NR. 
CRT. 

NUMELE ȘI PRENȚMELE 
ELEVULUI 

ȚARA UNDE VA 
STUDIA 

UNIVERSITATEA SPECIALIZAREA 

Clasa a XII-a A 

1.  Dima Tudor Alexandru Elveția 
Business & Hotel Management 

School 
Hospitality & Management 

2.  Ianuș Iulia Ana Maria Marea Britanie Greenwich Event Management 

Clasa a XII-a C 

3.  Aursulesei Andrei Olanda Twente Advanced Technology 

4.  
Buliga George 

Şerban 
Marea Britanie Glasgow Mechanical Engineering 

5.  
Matei Denisa 

Alexandra 
Olanda Twente Computer Science and Business 

6.  Mănăilă Anca Maria Marea Britanie Manchester Computer Science 

7.  
Munteanu 
Alexandru 

Marea Britanie Manchester Architecture 

8.  
Petrica Vlad 
Alexandru 

Marea Britanie King’s College Mathematics with applied Physics 

Clasa a XII-a D 

9.  Pașcalău Alex Vlăduţ Olanda Twente International Business Administration 

Clasa a XII-a E 

10.  Tuchiluș Mihai-Raul Marea Britanie Sheffield Computer Science 

Clasa a XII-a F 

11.  Marcu Diana-Elena Marea Britanie Glasgow Biomedical Sciences 

Clasa a XII-a G 

12.  Țugulea Răzvan Elveția 
Swiss Hotel Management 

School 
Hotel Management 
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Repartiția absolvenților - NIVEL LICEAL (2012-2016) 
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Evoluția numerică a elevilor colegiului (2012-2016) 
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Situația la învățătură - GIMNAZIU(2012-2016) 
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Situația la învățătură – LICEU (2012-2016) 
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Rezultate la examenul de Evaluare Națională 
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Rezultate la examenul de bacalaureat (2012-2016)  
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Rezultate olimpiade naționale (2012-2016) 
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Rezultate la concursuri și olimpiade (nivel interjudețean și național) 2012-2016 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Premiul I 7 5 5 4

Premiul al II-lea 8 5 24 6

Premiul al III-lea 8 9 27 6

Mențiune 10 7 30 11

Participare 8 3 1 27
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Situația absențelor (2012-2016) 

GIMNAZIU 

 total absențe 
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 absențe pe elev 
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LICEU 

 total absențe 
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 absențe pe elev 
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Parteneriate și protocoale de colaborare, ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE (2013-2016) 
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Certificări internaționale 

  Certificări internaționale de limbi străine 

 

  

Cambridge CAE
(Advanced level)

DELF IELTS TOEFL TOTAL

2015-2016 6 1 12 1 20

2014-2015 13 1 22 1 37

2013-2014 4 3 14 21
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2013-2014 2014-2015 2015-2016

TIC ECDL 56 93 74
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4. RAEI 2015-2016 

PARTE A II-A 
DESCRIEREA ACTIVITATILOR DE ÎMBȚNATATIRE A CALITATII REALIZATE 

 

Activități de îmbunatațire a calității 

 
5.  

Nr. crt. Nume Tip 
Activitate 

Obiective Data 
început 

Data sfârșit 

1 Analiza oportunitatii de înființare 1, 6 - diversificarea ofertei educationale 01.03.2016 24.06.2016 

 a unei noi specializări la nivel liceal     
 – științe sociale  - creșterea atractivității ofertei 

educaționale 
  

   educaționale   
      
   - creșterea gradului de competitivitate   
   al scolii in comunitate   



 

Responsabilități: Comisia pentru curriculum, Director, Diriginți cl. a VII-a si a VIII-a, cl. a IX-
a, Membrii CP 

Indicatori realizare: Fondamentarea deciziei privind oportunitatea infiintarii acestei specializări - liceu 

Comentarii: 

• Concluzii: Se considera oportuna decizia infiintarii specializării STIINTE SOCIALE - liceu. 

• Realizat în proporție de 100 % 

• Lecții învățate: Participarea la decizie a personalului, parintilor si elevilor încurajează promovarea lidership-ului la nivel institutional. 
Necesitatea corelării ofertei educaționale cu cerințele pieței si nevoilor de formare ale absolvenților ciclului gimnazial 

2 Aplicare - proiecte cu finanțare 
nerambursabila ERASMȚS + 

5, 2 - facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii 
- dezvoltarea dimensiunii europene a educatiei 
- creșterea gradului de atractivitate a ofertei 
extracurriculare 
- valorificarea participării la seminariile de contact 
Erasmus+ 

01.02.2016 30.05.2016 

Responsabilități: Comisia proiecte si programe europene Consilier educativ 
Director Contabil sef 
Sef catedra TIC/ Info 

Indicatori realizare: Depunerea proiectului la termen Aprobarea proiectului de către agenția 
naționala 

Comentarii: 

• Concluzii: Diversificarea proiectelor europene - elaborarea altor proiecte, cf. nevoilor de dezvoltare ale elevilor si cadrelor didactice, 
Implementarea proiectului cf. criteriilor, termenilor si regulamentelor specifice 

• Realizat în proporție de 100 % 

• Lecții învățate: Succesul unui proiect depinde de calitatea muncii in echipa 

3 Asigurarea resursei umane înalt 
calificate 

6, 4 Acoperirea 100% a normelor didactice cu personal înalt calificat, 
prin ocuparea orelor vacante de către cadre didactice cu 
performante superioare, astfel incot sa raspunda nevoilor 
specifice de formare si dezvoltare ale elevilor colegiului 

01.02.2016 30.04.2016 



 

Responsabilități: Directori/ CA Comisia de mobilitate 
Secretar sef 

Indicatori realizare: Elaborarea condițiilor specifice,cf. metodologiei de mișcare a personalului didactic 2016-2017 si aprobarea lor in CA 

Comentarii: 

• Concluzii: Continuarea demersurilor pentru identificarea nevoilor elevilor, elaborării de strategii eficiente in domeniul resurselor 

umane. 
• Realizat în proporție de 100 % 

• Lecții învățate: Cunoașterea nevoilor elevilor, respectarea prevederilor metodologice si elaborarea strategiilor eficiente privind 
managementul resurselor umane contribuție la atragerea cadrelor didactice capabile de performante superioare, care sa răspundă 
nevoilor elevilor. 

4 Atragerea de donații/ 
sponsorizări pentru premierea 
olimpicilor 

6, 4 Creșterea motivației pentru obținerea performantei in randul 
elevilor si profesorilor colegiului, Promovarea rezultatelor la 
olimpiade si concursuri in rândul parintilor si comunitatii 

04.05.2016 10.06.2016 

Responsabilități: Director Diriginți 
Consilier educativ 

Indicatori realizare: 100% olimpici premiați, 
realizarea de materiale de promovare (afișe, prezentare ppt.), organizarea Galei Premiilor Cantemir 2016, 
apariții mass-media 

Comentarii: 

• Concluzii: Premiile acordate si activitățile de promovare organizate au dus la satisfacția olimpicilor, au avut un impact pozitiv asupra 
elevilor si parintilor si s-au bucurat de apreciere in mass-media locala. 
Se vor continua activitățile in anii școlari armatori. 

• Realizat în proporție de 100 % 

• Lecții învățate: Promovarea performantei, a interesului pentru dezvoltare si educatie este un efort comun al echipei manageriale, al 
elevilor si al profesorilor ce trebuie cunoscut si sustinut de parinti si de comunitate. 

5 Dezvoltarea bazei materiale 3, 1 Creșterea gradului de satisfacție a elevilor privind integrarea 
mijloacelor IT in procesul didactic prin: acoperirea 100% a 
necesarului de videoproiectoare si ecrane/săli de clasa, 
inlocuirea a 50% dintre calculatoarele din laboratorul B17. 
Crearea condițiilor optime de studiu in 100% din sălile de clasa 
prin dotarea cu 300 scaune Crearea condițiilor pentru utilizarea 
la capacitate a salii de mese/cantina prin dotarea cu 40 
mese si 200 scaune. 

15.11.2015 22.12.2015 



 

Responsabilități: Administrator Inginer sistem 
Sef comisie diriginti Sef catedra informatica Contabil sef 
Director 

Indicatori realizare: 100% achiziții planificate efectuate in termen. 

Comentarii: 

• Concluzii: Se impune utilizarea in bune condiții a dotărilor achiziționate si monitorizarea gradului de integrare a mijloacelor IT in 

procesul didactic curent. 

• Realizat în proporție de 100 % 

• Lecții învățate: Alocarea eficienta a resurselor contribuție la obținerea plusvalorii. 

6 Diversificarea ofertei 
educaționale 

1, 6 - creșterea gradului de atractivitate a scolii in ceea ce privește 
oferta curriculara 
- acoperirea 100% a specializărilor din oferta educationala 
- nivel liceal 

27.06.2016 31.08.2016 

responsabilități:  - directiunea 
- comisia CEAC 
- CA 
- Consilier educativ 

Indicatori realizare: Depunerea documnetatiei Semnarea contractului cu ARACIP 
Obținerea autorizației de functionare provizorie - Științe sociale 

Comentarii: 

• Concluzii: Elaborarea la timp, cf. cerințelor, a documentelor interne este necesara pentru eficienta procesului de elaborare a noilor 

proiecte. 
Se recomanda atenție sporita in ceea ce privește obținerea documentelor de avizare/ autorizare ISȚ, parte din documentatia de 
autorizare a noii specializări. 

• Realizat în proporție de 10 % 

• Lecții învățate: Adaptarea ofertei la cerințele si nevoile beneficiarilor trebuie sa fie un demers constant. 



 

7 Eficientizarea promovării 
institutiei in comunitate 

2, 5 - diversificarea activităților extracurriculare prin participarea la noi 
proiecte si programe educaționale 
- promovarea activităților noi derulate in cadrul programelor si 
proiectelor extracurriculare locale si judetene 
- creșterea gradului de atractivitate a colegiului in rândul elevilor 
absolvenți ai nivelul gimnazial 
- consolidarea imaginii scolii in comunitate 

01.03.2016 10.06.2016 

Responsabilități: Consilier educativ Director 
Comisie- promovare 

Indicatori realizare: Creșterea cu min. 2 concursuri a disciplinelor - Concursuri Cantemir, Realizarea noului site, 
Numărul de elevi participanți/ scoli participante la Concursurile Cantemir, 
Numărul elevilor si profesorilor implicați in promovarea imaginii instituției - proiectul AMBASADOR 
D. CANTEMIR, 

Comentarii: 

• Concluzii: Multi dintre elevii școlilor gimnaziale participante la activitati au oferit un feedback pozitiv si au luat decizia de a opta 
pentru admiterea la colegiu. Recompensele oferite (diplome, medalii) au sporit motivația elevilor de a se implica in proiecte anii 
viitori. 
Activitățile derulate au contribuit la consolidarea echipei si a imaginii scolii in comunitate. 

• Realizat în proporție de 100 % 

• Lecții învățate: Este necesar un efort continuu de reînnoire a metodelor si instrumentelor de promovare a instituției. 

8 Solicitarea evaluarii externe in 
vederea acreditarii gimnaziului/ 
evaluării periodice - liceu 

6, 5 Identificarea gradului de îndeplinire a standardelor specifice 
privind calitatea educației oferite la nivel gimnazial si obținerea 
acreditarii nivelul gimnazial dopa susținerea examenelor finale ale 
primei promoții, Identificarea gradului de îndeplinire a standardelor 
specifice privind calitatea educației oferite la nivel liceal, cf. 
termenelor stabilite de legislația in domeniul calitativi 

27.06.2016 31.08.2016 



 

responsabilități: CEAC Director 
Șefi compartimente 

Indicatori realizare: Depunerea documentatiei la timp Obținerea acreditarii - gimnaziu 
Progres in îndeplinirea indicatorilor 

Comentarii: 

• Concluzii: Rezultatele activităților desfășurate in ansamblu in cadrul colegiului permit anticiparea îndeplinirii standardelor in vederea 
acreditarii gimnaziului si obținerii unor rezultate foarte bune la evaluarea periodica - liceu. 

Se recomanda rigoare si coerenta. 

• Realizat în proporție de 5 % 

• Lecții învățate: Necesitatea elaborării documentelor specifice de către fiecare compartiment, cf. PDI, PO/PM, prevederilor legislative in 
vigoare la timp si cf. procedurilor, facilitează demersul de elaborare a documentației. 

Activități de evaluare interna 

Nr. 
crt. 

Nume Tip Cercetare Obiective Data 
început 

Data 
sfârșit 

1 Dezvoltarea de noi discipline 
opționale 

Chestionar de 
evaluare a ofertei 
educaIionale 

Elaborarea de noi programe de CDS care sa ofere varietate 
ofertei educaționale Actualizarea si adaptarea ofertei 
educaționale la cerințele actuale ale grupărilor de elevi 

02.12.2015 22.01.2016 

Responsabilități: Directorul Colegiului Coordonator CEAC 
Cadrele didactice 

Indicatori realizare: Elevii prezintă un grad de satisfacție de peste 50% fata de propunerile de CDS existente in oferta educaționala. 

Comentarii: 

• Concluzii: Se constata un interes crescut al elevilor pentru programe CDS care implica mijloacele TIC, elemente de cultura si civilizație, 
educație pentru mediu, pentru sănătate, pregătirea pentru inserția pe piața muncii. In anii armatori va creste ponderea acestora in oferta 
CDS a scolii. 

• Realizat în proporție de 100 % 

• Lecții învățate: Preocuparea constanta pentru diversificarea ofertei CDS creste gradul de atractivitate al activitati didactico-educative si 

motivația elevilor pentru progres. 



 

2 Stabilirea gradului de satisfacție 
a participanților la procesul 
instructiv-educativ 

Chestionar de 
evaluare a 
satisfacției 
beneficiarilor 

- incurajarea feedback-ului in ceea ce privește serviciile 
educaționale furnizate de către școala 
- identificarea nevoilor reale ale participanților la actul 
educational 
- identificarea masurilor de ameliorare a punctelor slabe 

01.11.2015 30.11.2015 

Responsabilități: Consilier educativ Responsabil procedura 
Responsabil CEAC 

Indicatori realizare: Grad de satisfacție ridicat: min.75% dintre elevii si parinti participanți 

Comentarii: 

• Concluzii: Majoritatea parintilor si elevilor manifesta un grad de satisfacție ridicat fata de calitatea educației oferite. 

• Realizat în proporție de 100 % 

• Lecții învățate: Obținerea feedback-ului periodic duce la ameliorarea calitativi. 

3 Urmarirea inserției absolvenților Gradul de potrivire al 
calificării X cu cerințele 
academice ale nivelurilor 
de învațamânt ulterioare 

Identificarea gradului de inserție a absolvenților in 
mediul universitar - liceu si in invatamantul liceal - 
gimnaziu, Identificarea opțiunilor absolvenților pentru 
continuarea studiilor/ specializări in vederea elaborării 
strategiilor de dezvoltare instituționala viitoare 

20.07.2016 31.08.2016 

Responsabilități: Diriginti promoției Consilier educativ 
Consilier școlar 

Indicatori realizare: Min. 95% dintre absolvenții de gimnaziu si liceu continua studiile in domeniile vizate 

Comentarii: 

• Concluzii: Urmare a activitățile de orientare școlara si profesionala din timpul anilor de studiu in cadrul colegiului, ținând cont de 
rezultatele din anii anteriori, putem estima ca opțiunile a 95% dintre absolvenți vor alidate de rezultatele obținute la liceu, respectiv 
universitatea. 

• Realizat în proporție de 10 % 

• Lecții învățate: Necesitatea imbunatatirii si diversificarii continue a activităților de orientare școlara si profesionala pentru elevii colegiului 

 
  



 

PARTEA A III-A 
NIVELȚL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ÇI DE EVALȚARE PERIODICA (H.G. nr. 21/18.01.2007) și STANDARDELE DE 

REFERINTA 

Nr. 
crt. 

Indicator 
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ÎnvaIamântul secundar inferior (gimnaziu)  

DOMENIȚ Capacitate instituIionala 

Subdomeniu Baza materiala (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 informatica și de comunicare.    x  

5 Dotarea cu mijloacele 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 Procurarea 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 securitaIii tuturor celor implicați în activitatea școlara, 
în timpul desfașurarii programului 

   
x 

 

2 Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi.    x  

3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi    x  

4 existența și funcționarea sistemțului de comunicare interna și 
externa 

   
x 

 

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

   
x 

 

6 existența, structura și conșinutul documentelor proiective 
(proiectul de dezvoltare și planul de implementare) 

   
x 

 

7 Funcționarea curenta a unității de învățământ    x  

8 Organizarea interna a unității de învățământ    x  

DOMENIȚ Eficacitate educaIionala 

Subdomeniu Activitatea de cercetare științifica saț metodica, dopa caz 

1 Activitatea metodica a cadrelor didactice    x  

2 Activitatea științifica    x  

Subdomeniu Activitatea financiara a organizației 

1 Constituirea bugetului școlii    x  

2 Execuția bugetara    x  

Subdomeniu Conținutul programelor de studiu 

1 Definirea și promovarea ofertei educaționale    x  

2 existența parteneriatelor cu reprezentanții ai comunitații    x  

3 Proiectarea curricilumuoui    x  

4 Realizarea curriculuimului    x  

Subdomeniu Rezultatele învațarii 

1 Evaluarea  rezultatelor școlare    x  

2 Evaluarea rezultatelor la activitațile extracurriculare (extra-clasa 
și extra-școlare) 

   
x 

 

DOMENIȚ Managementul calității 

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învățării 



 

1 Optimizarea accesului la resursele educaționale    x  

Subdomeniu Baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea 
interna a calității 

1 Constituirea bazei de date a unității de învățământ    x  

Subdomeniu Funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educaIiei, 
conform legii 

1 Constituirea si funcționarea structurilor responsabile cu evaluarea 
interna a calității 

   
x 

 

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodica a calității corpului profesoral 

1 Evaluarea calității activitații corpului profesoral    x  

Subdomeniu Proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor 
învățării 

1 existența și aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învățării 

   
x 

 

Subdomeniu Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea 
periodica a programelor și activităților desfășurate 

1 Revizuirea ofertei educaționale și a proiectului de dezvoltare    x  

Subdomeniu Strategii și proceduri pentru asigurarea calității 

1 Dezvoltarea profesionala a personalului    x  

2 existența și aplicarea procedurilor de autoevaluare instituționala    x  

3 existența și aplicarea procedurilor interne de asigurare a calității    x  

Subdomeniu transparența informațiilor de interes public cu privire la 
programele de studii și, dopa caz, certificatele, diplomele și calificările 
oferite 

1 Asigurarea accesului  la oferta educaționala a școlii    x  

Învațamântul secundar superior (liceu) - Filiera Teoretica  

DOMENIȚ Capacitate instituționala 

Subdomeniu Baza materiala (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 informatica și de comunicare.    x  



 

5 Dotarea cu mijloacele 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 Procurarea 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 instituționale, administrative si manageriale 

1 Asigurarea securitații tuturor celor implicați în activitatea școlara, 
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 interna și 
externa 

   
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 curenta a unității de învățământ    x  

8 Organizarea interna a unității de învățământ    x  

DOMENIȚ Eficacitate educaționala 

Subdomeniu Activitatea de cercetare științifica saț metodica, dopa caz 

1 Activitatea metodica a cadrelor didactice    x  

2 Activitatea științifica    x  



 

Subdomeniu Activitatea financiara a organizației 

1 Constituirea bugetului școlii    x  

2 Execuția bugetara    x  

Subdomeniu Conținutul programelor de studiu 

1 Definirea și promovarea ofertei educaționale    x  

2 existența parteneriatelor cu reprezentanții ai comunității    x  

3 Proiectarea curriculumului    x  

4 Realizarea curriculumului    x  

Subdomeniu Rezultatele învățării 

1 Evaluarea  rezultatelor școlare    x  

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

   
x 

 

DOMENIȚ Managementul calității 

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învățării 

1 Optimizarea accesului la resursele educaționale    x  

Subdomeniu Baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea 
interna a calității 

1 Constituirea bazei de date a unității de învățământ    x  

Subdomeniu Funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației, 
conform legii 

1 Constituirea si funcționarea structurilor responsabile cu evaluarea 
interna a calității 

   
x 

 

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodica a calității corpului profesoral 

1 Evaluarea calității activității corpului profesoral    x  

Subdomeniu Proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor 
învățării 

1 existența și aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învățării 

   
x 

 

Subdomeniu Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea 
periodica a programelor și activităților desfășurate 

1 Revizuirea ofertei educaționale și a proiectului de dezvoltare    x  

Subdomeniu Strategii și proceduri pentru asigurarea calității 



 

1 Dezvoltarea profesionala a personalului    x  

2 existența și aplicarea procedurilor de autoevaluare instituționala    x  

3 existența și aplicarea procedurilor interne de asigurare a calității    x  

Subdomeniu transparența informațiilor de interes public cu privire la 
programele de studii și, dopa caz, certificatele, diplomele și calificările 
oferite 

1 Asigurarea accesului  la oferta educaționala a școlii    x  

PARTE A IV-A 
PLANȚL DE ÎMBȚNATATIRE A CALITATII EDȚCATIEI OFERITE PENTRȚ ANȚL ÇCOLAR ȚRMATOR 

Activități de îmbunătățire a calității: 

Nr. 
crt. 

Nume Tip 
Activitate 

Obiective Data 
început 

Data 
sfârșit 

1 Diversificarea ofertei 
educaționale prin autorizarea 
provizorie a specializării Științe 
sociale 

1, 6 Utilizarea eficienta a feedback-ului primit de la elevi/parinti în 
ceea ce privește oferta educaționala; Creșterea gradului de 
atractivitate a colegiului pentru absolvenții nivelul gimnazial; 

15.10.2016 15.03.2017 

responsabilități:  CEAC, Directori 

Indicatori realizare: Elaborarea și depunerea documentației cf. calendarului 
Semnarea contractului cu ARACIP 

Detalii: înființarea/ Autorizarea provizorie a unei noi specializări - nivel liceal, Științe sociale 

2 Solicitare evaluare externa 
pentru acreditarea nivelul 
gimnazial 

6, 5 Acreditarea nivelul gimnazial; obținerea de feedback pentru 
ameliorarea calității serviciilor oferite - nivel gimnazial; 
Identificarea masurilor de imbunatatire a calitativi - nivel 
gimnazial 

15.10.2016 15.03.2017 

responsabilități:  CEAC, Directori 

Indicatori realizare: Semnarea contractului și efectuarea vizitei de evaluare; obținerea acreditarii în urma evaluării 
externe 

Detalii: Elaborarea și depunerea documentației, cf. calendarului ARACIP Pregătirea vizitei de evaluare 

 
  



 

activitati de evaluare interna: 

Nr. 
crt. 

Nume Tip Cercetare Obiective Data 
început 

Data 
sfârșit 

1 Urmărirea inserției absolvenților Traseul de 
cariera al 
absolvenților 

Identificarea gradului de inserție a absolvenților nivelul 
gimnazial în învațământul liceal și ai nivelul liceal în 
învățământul universitar (min. 90% pe nivel); 

15.10.2016 15.11.2016 

responsabilități: Diriginti promoției 2016 gimnaziu, liceu - culegere date Inginer de sistem - centralizare date, 
elaborare statistici 
Directori - raportare, diseminare, masuri de ameliorare a activității de consiliere/orientare școlara și profesionala 
Psiholog - masuri de ameliorare a activității de consiliere/orientare școlara și profesionala 

Indicatori realizare: S-au obIinut informații relevante despre min. 90% dintre absolvenții 

Aspecte reținute: Este necesara optimizarea continua a procesului de consiliere/orientare școlara și profesionala a elevilor pentru 
identificarea traseelor optime de cariera, în funcție de competentele, interesele și nivelul de dezvoltare individual 

  



 

6. ANEXE 

RAPORTUL ANȚAL DE ACTIVITATE AL CEAC 2015-2016 

Cf. ROFȚIP – OMEN 5115/ 2014 

 
MINISTERȚL  EDȚCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

    

 COLEGIȚL NAȚIONAL „DIMITRIE CANTEMIR“, ONEŞTI 

 

Raportul activității COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

Nr. 2108/22.07.2016 

ANEXĂ LA RAPORTUL GENERAL DE ACTIVITATE 2015-2016 NR. 3429/17.11.2016 
Aprobat în Consiliul Profesoral din data de 15.11.2016, cf. PV. nr. 192 

Avizat în Consiliul de administrație din data de 17.11.2016, cf. PV. nr. 295 

Numele si prenumele cadrului didactic responsabil: MOLDOVEANȚ LENUȚA 

Numele și prenumele membrilor comisiei: Șerban Otilia, Mocanu Cristina, Tutunea Mariana, Ciugudean Roxana, Roman Alin-Levi, Mocanu Viorica, Vicol 

Bogdan 

Perioada de raportare: an școlar 2015-2016 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIVE, cf. Planului 

managerial/ operațional 

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘȚRATE LA 

NIVELȚL COMISIEI 

PȚNCTE TARI PȚNCTE SLABE 

Măsuri de ameliorare a 

punctelor slabe, ce vor fi 

aplicate în anul școlar 2016-

2017 

1. Identificarea măsurilor de 

ameliorare a punctelor slabe în 

calitatea educației oferite de 

CNDC, conform RAEI pentru 

anul școlar 2014 - 2015 

 Analiza RAEI 2014 – 2015 în cadrul 

ședinței CEAC 

 Publicarea RAEI spre informarea 

tuturor beneficiarilor interni/ 

externi și a partenerilor 

 Elaborarea propunerilor de 

îmbunătățire a calității pentru 

indicatorii neîndepliniți/ îndepliniți 

parțial în anul școlar anterior 

 Prezentarea propunerilor de 

îmbunătățire în CA 

 Monitorizarea utilizării RAEI în 

proiectarea managerială pentru 

anul școlar în curs 

- Finalizarea RAEI în termenul 

stabilit prin eforturile comine 

ale membrilor Comisiei și 

tuturor factorilor decizionali 

ai școlii; 

- Identificarea aspectelor ce pot 

fi îmbunătățite și a măsurilor 

de ameliorare care se impun 

în urma discuțiilor ci șefii de 

catedre și departamente; 

 

- Insuficienta diseminare a 

exemplelor de bune 

practici la nivelul 

catedrelor saț inter-

catedre (prin 

monitorizarea pe 

verticală); 

 
 

- Actualizarea avizierului CEAC 

atât cu documente relevante în 

domeniul calității,cât și cu 

exemple de bune practici; 



 

2. Optimizarea activității de 

evaluare și asigurare a calității 

la nivelul CEAC 

 Evaluarea activității comisiei în anul 

școlar anterior 

 Planificarea acțiunilor de 

monitorizare/ evaluare pentru fiecare 

domeniu/ subdomeniu din standardele 

de referință 

 Planificarea acțiunilor de 

monitorizare a implementării 

procedurilor instituționale 

 Revizuirea documentelor interne ale 

comisiei și a bazei de date electronice 

 Monitorizarea colectării și arhivării 

dovezilor  privind îndeplinirea 

indicatorilor din standardele de 

calitate 

 Informarea elevilor/ părinților/ 

personalului cu privire la acțiunile de 

monitorizare/ evaluare ce vor fi 

efectuate pe parcursul anului școlar 

 Informarea elevilor/ părinților/ 

personalului cu privire la modificările 

legislative  privind evaluarea și 

asigurarea calității 

 Participarea membrilor comisiei la 

cursuri de formare în domeniul 

evaluării și asigurării calității 

 Aplicarea de chestionare privind 

gradul de satisfacție a personalului/ 

elevilor față de activitatea CEAC 

- Reorganizarea CEAC și 

revizuirea documentelor de 

reglementare a Comisiei, 

acolo unde s-a impus; 

- Elaborarea documentelor 

specific CEAC, în termenele 

stabilite, cf. documentelor 

managerial ale școlii; 

- Realizarea și respectarea 

graficelor de activitate a 

Comisiei; 

- Cooperarea cu Direcțiunea, 

CA, șefii de catedre și 

departamente, și cadrele 

didactice în derularea 

activităților și implementarea 

măsurilor de îmbunătățire a 

calității; 

- Realizarea bazei de date la 

nivelul CEAC prin existența 

rapoartelor catedrelor și 

comisiilor; 

- Cooperarea cu Consiliul 

elevilor pentru a disemina 

activitatea CEAC; 

- Supra aglomerarea 

membrilor Comisiei cu 

sarcini variate care necesită 

un mare consum de timp; 

- Lipsa formării adecvate a 

personalului în domeniul 

asigurării calității; 

- Delegarea de sarcini către alte 

cadre didactice/departamente 

pentru evitarea supra 

încărcării; 

- Identificarea de cursuri de 

formare care să le ofere 

membrilor CEAC 

competențele reale necesare 

derulării activității Comisiei; 

3. Identificarea gradului de 

îndeplinire a obiectivelor 

instituționale pentru anul 

școlar 2015-2016 

 Evaluarea gradului de includere în 

documentele proiective curente  a 

rezultatelor evaluării interne pentru 

anul școlar anterior 

 Monitorizarea informării de către 

conducerea școlii a beneficiarilor 

interni și externi cu privire la  

obiectivele instituționale curente 

 Evaluarea gradului de corelare  a 

documentelor proiective pentru anul 

școlar curent cu obiectivele 

- Derularea întregii activități a 

școlii cf. principiilor calității; 

- Oferirea de servicii 

educaționale la standarde 

înalte, care răspund 

așteptărilor elevilor, 

părinților, cadrelor didactice 

și comunității locale; 

- Comunicarea eficientă cu 

beneficiarii direcți și 

indirecți, prin diseminarea și 

transparența informațiilor 

- Nerespectarea termenelor 

în elaborarea unor 

documente; 

- Rigiditatea și reticența unor 

membri ai corpului 

profesoral cu privire la 

schimbare; 

- Implicarea întregului colectiv 

profesoral în elaborarea 

documentelor de interes 

general; 

- Derularea de activități trans-

disciplinare care să promoveze 

cooperarea și dezvoltarea de 

competențe atât în rândul 

elevilor, cât și al cadrelor 

didactice. 



 

instituționale curente 

 Monitorizarea îndeplinirii 

obiectivelor instituționale conform 

Planului operațional instituțional 

curent 

 Monitorizarea implementării 

procedurilor instituționale 

 Monitorizarea îndeplinirii 

indicatorilor pentru fiecare 

domeniu/ subdomeniu din 

standardele de referință 

 Evaluarea periodică a gradului de 

îndeplinire a indicatorilor în 

activitatea de implementare a 

Planului operațional instituțional 

 Elaborarea de propuneri de 

ameliorare a punctelor slabe 

 Elaborarea RAEI pentru anul școlar 

anterior 

 Prezentarea RAEI în CA și CP 

 Arhivarea dovezilor privind gradul 

de îndeplinire a indicatorilor din 

standardele de referință pentru anul 

școlar anterior 

legate de activitatea școlii; 

- Monitorizarea eficientă a 

activității tuturor comisiilor și 

departamentelor existente în 

școală; 

- Elaborarea documentelor 

specifice fiecărei catedre în 

cadrul ședințelor de lucru 

comine, pentru eficientizarea 

și uniformizarea acestora; 

- Asigurarea unui climat optim 

de derulare a activităților 

instructiv-educative; 

- Gestionarea eficientă a 

dovezilor; 

- Creșterea numărului de 

propuneri de opționale la 

nivelul școlii; 

 

4. Identificarea gradului de 

satisfacție a beneficiarilor 

interni și externi privind 

calitatea educației oferite de 

CNDC în anul școlar curent 

 Planificarea activităților de obținere 

a feedback-ului. Stabilirea 

caracteristicilor grupărilor țintă 

(elevi, personal, părinți, parteneri) 

 Elaborarea chestionarelor de 

feedback/ ghidurilor de interviu 

 Validarea/ Aprobarea 

chestionarelor/  ghidurilor de 

interviu în CA 

 Aplicarea chestionarelor/ 

Realizarea interviurilor 

 Interpretarea rezultatelor 

chestionarelor/ interviurilor 

 Analiza rezultatelor chestionarelor/ 

interviurilor în cadrul CEAC 

 Identificarea punctelor slabe în 

- Dezvoltarea unei culturi și a 

unei mentalități de calitate în 

rândul cadrelor didactice, 

didactice 

auxiliare,nedidactice, elevilor 

și părinților 

- Realizarea unei diagnoze 

complete și eficiente cu 

privire la cunoștințele și 

interesele elevilor 

- Eficiența procesului de 

învățare și transformare a 

acestuia într-un demers activ-

participativ prin 

responsabilizarea elevilor cu 

privire la propria formare 

- Valorificarea rezultatelor 

chestionarelor aplicate; 

- Volumul mare de muncă și 

timp pe care îl presupune 

interpretarea 

chestionarelor; 

- Delegarea sarcinii de 

interpretare a chestionarelor 

către cadrele didactice 

diriginți, care să sintetizeze, în 

urma aplicării chestionarelor și 

a discuțiilor cu părinții și 

elevii, propunerile saț 

sugestiile acestora. 



 

activitatea colegiului pe baza 

chestionarelor/ interviurilor. 

Elaborarea de propuneri de 

ameliorare a deficiențelor 

constatate 

 Prezentarea rezultatelor 

chestionarelor/ interviurilor și a 

propunerilor în CA 

 Diseminarea rezultatelor 

interpretărilor și a măsurilor 

adoptate de CA în Consiliul 

profesoral, Consiliul elevilor, 

Comitetul reprezentativ al părinților  

- Diversitatea activităților 

extrașcolare propuse de către 

școală, în urma consultărilor 

Consiliului elevilor; 

 
PROPUNERI: Priorități pentru anul școlar 2016-2017 ce trebuie avute în vedere pentru atingerea obiectivelor instituționale de dezvoltare: 
1. Eficientizarea performanței organizației, prin stimularea participării active la acțiuni de îmbunătățire a calității a întregului corp profesoral; 
2. Identificarea procedurilor - cheie în CEAC şi eficientizarea lor prin: stabilirea unei ierarhii privind prioritatea lor în sistemul calităţii, simplificarea paşilor şi flexibilizarea 
acestora, astfel încât să se creeze un echilibru între decizia centralizată şi cea autonomă; 
3. Elaborarea şi implementarea unui sistem paralel de monitorizare şi diseminare a exemplelor de bune practici prin asistenţe şi inter-asistenţe între catedre şi arii 
curriculare (pe orizontală şi verticală). 
 
 
 
 


