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I. ARGUMENT
Proiectul de dezvoltare instituţională al Colegiului National „Dimitrie Cantemir‖ a fost
întocmit pentru perioada 2017–2022. În realizarea lui s-a ţinut cont de strategia educaţională
la nivel naţional şi local, strategia economică a oraşului, de mobilitatea şi cerinţele profesionale ale unei pieţe a muncii în continuă schimbare. Din acest motiv, viziunea şi misiunea
acestuia trebuie să se formuleze ţinând cont de idealul învăţământului românesc, de aşteptările pe care le au de la această instituţie beneficiarii direcţi şi indirecţi ai sistemului de învăţământ, elevii şi părinţii, dar şi de oferta educaţională extrem de diversă.
Idealul educaţional al şcolii româneşti este definit în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din
2011, art. 1 (3): „în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în
formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui set de valori care sunt necesare pentru
împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe
piaţa muncii‖.
Proiectul de dezvoltare instituţională (2017–2022) reprezintă voinţa comună a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, a personalului administrativ şi a comunităţii
(părinţi şi reprezentanţi ai primăriei), fiind elaborat pornind de la punctele tari şi slabe (analiza SWOT pe mai multe paliere de interes) ale activităţii educaţionale, avându-se în vedere
următoarele aspecte:
 Stabilirea şi consolidarea unui set de valori reale, coerente, europene;
 Consolidarea statutului social al cadrelor didactice prin activităţi de dezvoltare personală şi profesională;
 Prioritizarea activităţilor propuse;
 Încurajarea desfăşurării activităţilor educative nonformale;
 Redimensionarea actului managerial;
 Întărirea culturii organizaţionale pentru înlăturarea barierelor de comunicare.
Având o valoare strategică, proiectul de dezvoltare instituţională construieşte activitatea
organizaţiei pe cele două componente structurale: componenta strategică şi componenta operaţională. În urma unei analize atente a activităţii şi rezultatelor obţinute în anii şcolari anteriori considerăm că se impune orientarea proiectării către două direcţii de bază: îmbunătăţirea
rezultatelor si consolidarea succeselor. În acest scop au fost definite viziunea şi misiunea
şcolii, au fost stabilite clar obiectivele prioritare, iar pe baza lor a fost conceput planul de acţiune, prin urmărirea concretă a acţiunilor şi a secvenţelor planificate.
În contextul amintit, reliefarea responsabilităţilor specifice activităţii managerilor şi ale
tuturor membrilor organizaţiei a căpătat amploare şi consistenţă, pentru mai buna cunoaştere
a îndatoririlor şi a obligaţiilor de serviciu, de ansamblu şi curente, precum şi a termenelor şi
standardelor calitative impuse acestora. Pornind de la ideea că sistemul educaţional este componenta fundamentală a spaţiului comunitar, considerăm că descentralizarea învăţământului
va antrena responsabilizarea şi asumarea rolului esenţial de către şcoală, de către cei care fac
educaţia şi, îndeosebi, de către managerii educaţionali.
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II. Fundamentarea Proiectului de dezvoltare instituțională
(2017–2020)
II. 1. CONTEXTUL LEGISLATIV
Baza conceptuală a prezentului Proiect de dezvoltare instituţională (2017–2022) o reprezintă legislaţia în vigoare:
o Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 2011;
o Regulamentul de Organizare si Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar nr. 5 079 din 31 august 2016;
o Regulamentul de Organizare Internă nr. 4374/29.08.2017
o Regulamentul de Organizare si Funcționare a Colegiului Național „Dimitrie
Cantemir” nr. 4412/01.09.20172017
o Ordin MENCS nr. 4742 din 10 august 2016 privind aprobarea Statutului elevilor;
o Planul local de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic –
județul Bacău (2013–2020);
o Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din
unitățile de învățământ preuniversitar nr. 4 619 din 22.09.2014;
o Strategia manageriala a Inspectoratului Școlar Județean Bacău pentru anul școlar 2016–2021;
o Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea MEN, structura anului școlar 2017–2018, OMEN nr. 3382/ 24.02.2017;
o OMECTS nr. 4390/07.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;
o Ordinul nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor
de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
o Strategia național de învățare pe tot parcursul vieții 2015–2020 aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 418/2015;
o Obiectivele Strategiei Europa 2020, Capitolul IV: Educație.

II. 2. PROGRAME ȘI STRATEGII EDUCAȚIONALE (UE, ROMÂNIA, BACĂU)
Strategia Uniunii Europene: „Educație și formare 2020”
(http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_ro;
http://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe/educatie&page=1)
Fiecare țară din UE răspunde de sistemele sale de educație și formare, politica UE
având rolul de a veni în sprijinul măsurilor luate la nivel național și de a ajuta la soluționarea
provocărilor comune, cum ar fi îmbătrânirea populației, lipsa lucrătorilor calificați, evoluțiile
tehnologice sau concurența mondială. Cadrul de cooperare în domeniul educației și formării
poartă numele de „Educație și formare 2020‖.
UE oferă o platformă pentru schimbul de bune practici și recunoaștere reciprocă, pentru colectarea și difuzarea de informații și explicații cu privire la instrumentele care s-au dovedit funcționale, precum și consultanță și sprijin în favoarea reformelor.
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În 2009, au fost stabilite patru obiective comune la nivelul UE, pentru a face față, până în
2020, provocărilor cu care se confruntă sistemele de educație și formare:
 realizarea în practică a învățării de-a lungul vieții și a mobilității;
 îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării;
 promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active;
 stimularea creativității și inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educație și de formare.
 creşterea contribuţiei şcolii şi familiei în personalizarea educaţiei copilului;
 orientarea şcolară prin cabinetele psihopedagogice;
 dezvoltarea deprinderilor de învăţare permanentă pentru creşterea capacităţii de adaptare la noi locuri de muncă;
 informatizarea şi asigurarea accesului la internet rapid în toate unităţile şi instituţiile
de învăţământ prin:
 creare de noi oportunităţi de învăţare cu mijloace informatice, sisteme multimedia,
softuri educaţionale şi reţele de date;
 multiplicarea canalelor de comunicare şi a noi forme de socializare;
 dezvoltarea informaticii de gestiune în administrarea şcolii;
 creşterea capacităţii de inovare şi de creativitate din perspectiva dezvoltării durabile
prin:
 educaţie complementară extracurriculară şi extraşcolară;
 răspuns la nevoile educaţionale de formare ale elevilor şi părinţilor acestora pentru
dezvoltarea creativităţii şi inovării;
 susţinerea elevilor capabili de inovare şi creaţie;
 asigurarea educaţiei complementare pentru creşterea capacităţii de adaptare şi pentru
refacerea coeziunii sociale, prin:
 dezvoltarea de alternative educaţionale;
 formarea tinerilor prin activităţi sportive;
Strategia Guvernului României
(http://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe/educatie&page=1)
Strategia în educaţie vizează îndeplinirea mai multor obiective:










Creşterea performanţei sistemului românesc de învăţământ;
Asigurarea politicilor de echitate socială;
Asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii;
Deschiderea sistemului de educaţie, formare profesională şi cercetare către societate,
către mediul social, economic şi cultural;
Întărirea gradului de coeziune socială şi creşterea participării cetăţenilor la programele
de dezvoltare economică şi socială prin promovarea cetăţeniei active;
Stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educaţie şi de formare profesională;
Construirea societăţii cunoaşterii prin transformarea educaţiei în vector de dezvoltare
socio-economică;
Asigurarea competitivităţii la nivel european şi internaţional;
Stimularea creativităţii, inovării şi transferului tehnologic.
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O şcoală inovativă











Motivarea cadrelor didactice, recunoaşterea rolului social prin salariu, respectarea
demnităţii şi autonomiei profesionale;
Integrarea, de urgenţă, a cadrelor didactice în programe de formare continuă, prin proiecte finanţate din fonduri structurale;
Formarea continuă a cadrelor didactice va fi centrată pe:
Învăţământ digitalizat
Curriculum adecvat formării inovatoare, creative şi formării de competenţe;
Pedagogie modernă, optimizarea relaţiei cu părinţii, elevii şi cu autorităţile locale;
Actualizarea cunoaşterii în aria curriculară a disciplinei;
Dezvoltarea creativităţii elevilor şi a capacităţii lor de inovare, punerea accentului pe
achiziţii culturale, de cunoştinţe tehnologice, formarea deprinderilor pentru o viaţă sănătoasă, pentru sport, pentru mediu, în spiritul principiilor democratice, cunoaşterea a
cel puţin două limbi străine;
Promovarea, prin educaţie, a unui sistem de valori de referinţă în societate.

Strategia locală: Județul Bacău (2014–2020), cf. PLAI, 2014–2020







anticiparea şi asigurarea la nivelul reţelei a posibilităţilor de constituire a claselor pentru continuarea studiilor în ciclul superior al liceului - în cadrul fiecărui traseu de pregătire planificat;
realizarea unor legături compatibile între ciclurile de învățământ și cerințele unei educații moderne;
modernizarea și descongestionarea curriculumului.
colaborare pentru elaborarea de materiale de promovare a carierei pe fiecare domeniu
de pregătire;
colaborare în teritoriu pentru asistenţă specializată, consiliere şi sprijin în favoarea
familiilor/elevilor cu risc de abandon timpuriu (din medii sociale sau etnice defavorizate, familii de emigranţi, familii monoparentale etc.;
coordonare în reţea pentru planificarea ofertei pe baza unei strategii comune pe termen lung (segmentarea ofertei prin diferenţiere/eliminarea paralelismelor între şcoli
teritorial apropiate, acoperirea raţională a nevoilor de calificare etc.).

II. 3. RAPOARTELE DE ANALIZĂ/PLANURI OPERAŢIONALE ÎNTOCMITE ÎN
PERIOADA 2016–2017
Principalele documente care au stat la baza fundamentării Proiectului de dezvoltare
instituţională (2017–2022) au fost:
a) Documentele de diagnoză (anul şcolar 2016–2017):
o
Rapoartele de activitate semestriale ale activităţii (întocmite de directorii unităţii de învăţământ);
o
Rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitate de învăţământ (gimnaziu
şi liceu);
o
Raportul anual de evaluare internă (RAEI) întocmit de CEAC.
b) Documentele de prognoză:
o
Planul de dezvoltare instituţională (2012–2017);
o
Planul operaţional al unităţii de învăţământ (2016–2017);
o
Planul managerial al unităţii de învăţământ (2016–2017);
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o

Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial (2016–2017).

Ca urmare a analizei datelor statistice întocmite pentru ultimii trei ani școlari: 2013–2014,
2014–2015, 2015–2016, cf. PDI (2012–2017) s-a constatat că:
 pentru ținta strategică II, prin care se propunea peste 98% rata de absorbție a absolvenților în forme superioare de învățământ, aceasta nu a fost atinsă (media fiind de
cca. 84%);
 se observă că fenomenul de absenteism este în creștere.
Concluzie: în perioada 2017–2019, instituția de învățământ își va propune îmbunătățirea
acestor ținte strategice prin realizarea unor programe și activități specifice obiectivului propus
(vezi capitolul Ținte strategice:
T2. Promovarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor, reducerii
absenteismului şi îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale si testările internaționale.
Scopul: Absolventul din societatea actuală trebuie recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate şi flexibilitate resimţite de economie prin piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială şi
cultura societăţii noastre româneşti şi europene. Este necesară introducerea unei dimensiuni
europene în educaţie, la toate nivelurile şi facilitarea accesului larg, transnaţional, la resursele
educaţionale din Europa.
T3. Sporirea calităţii serviciilor educaţionale şi stimularea excelenţei prin implementarea
unui curriculum centrat pe educat şi competenţe cheie achiziţionate, necesare elevilor pentru
accederea în forme superioare de învăţământ.
T4. Proiectarea si realizarea activității educative curriculare si extracurriculare care sa
asigure formarea complexa si armonioasa a personalității tinerilor cantemireni).

III. Analiza PESTE (politic, economic, social, tehnologic,
ecologic)
A fost fundamentată pe datele statistice furnizate de Planul local de acţiune pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic. Judeţul Bacău (2014–2020):
POLITIC
 calitatea de membru a Uniunii Europene
(2007);
 priorităţile strategice ale Ministerului
Educaţiei şi planurile de acţiuni sectoriale pentru anul 2016, precum:
http://www.edu.ro/prioritatileministerului;
 http://gov.ro/ro/obiective/strategiipolitici-programe/educatie&page=1
http://ismb.edu.ro/documente/strategie/o
men_5144.pdf
 la nivelul Municipiului Oneşti, în urma

ECONOMIC
 diversificarea ofertei de formare în
cadrul fiecărui domeniu de pregătire;
 consolidarea pregătirii profesionale,
indiferent de calificare, cu competenţe specifice economiei de piaţă
 migraţia forţei de muncă, asociată cu
scăderea natalităţii, va avea un impact
negativ asupra economiei, pe termen
lung, prin încetinirea creşterii economice. În ţările Europei de Vest, spre
exemplu, au plecat masiv constructorii, menajerele, medicii şi asistentele
medicale, profesorii şi cercetătorii,
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locul lor fiind luat de emigranţii rodescentralizării administraţiei publice,
mâni, polonezi, slovaci, unguri;
comunitatea locală şi-a asumat, în mare
 promovarea învăţării pe parcursul înparte, rolul de principal sprijin financiar
tregii vieţi.
al unităţii de învăţământ, răspunzând, în
limita posibilităţilor, solicitărilor managerilor, fiind deschisă unui dialog constructiv.
SOCIAL:
TEHNOLOGIC:
 Îmbunătăţirea accesului şi participării la
 asigurarea unei pregătiri de bază,
educaţie şi formare profesională, a persoacompetenţe tehnice generale care să
nelor
provenind
din
grupermită flexibilitatea profesională şi
puri/comunităţi/medii dezavantajate, vulocupaţională;
nerabile din punct de vedere socio formarea unor competenţe adecvate
economic şi expuse riscului de excluziune
pentru noile tehnologii, calitate, desocială (în special minoritatea romă, tinerii
sign, marketing etc.
care părăsesc sistemul de stat de protecţie a
copilului, populaţia cu venituri scăzute,
persoane cu cerinţe educaţionale speciale,
populaţia din mediul rural, etc.);
ECOLOGIC:
 se constată că în perioada 2008–2015 ponderea populaţiei ocupate cu studii primare
 respectarea cerinţelor de mediu pe
a scăzut constant, populaţia ocupată cu
baza standardelor Uniunii Europestudii gimnaziale a avut o evoluţie ascenne;
dentă, aceeaşi tendinţă fiind înregistrată
 activitățile iniţiate şi derulate de
pentru populaţia cu studii liceale şi postliunitatea școlara, nu afectează meceale.
diul prin deşeurile produse în urma
procesului educaţional .

IV. ANALIZA SWOT
A fost fundamentată pe informaţiile din cadrul rapoartelor de analiză instituţională din perioada 2013–2017:
PUNCTE TARI:
PUNCTE SLABE:
 numărul în creştere al elevilor, în ciuda
 dispariţia postului de funcţionar în
scăderii demografice a zonei;
anul 2015;
 atragerea elevilor care la examenul de
 numărul mic de cadre didactice auxiEvaluare Națională au obținut note foarte
liare cu gradații de merit;
mari atât din oraş cat şi zonele limitrofe,
 creșterea numărului de absențe la
fapt subliniat de creşterea constantă a meelevi datorită faptului că o parte a
diilor de admitere;
acestora nu sunt din localitate;
 școala a fost reabilitată printr-un proiect
 numărul redus de proiecte europene
REGIO finalizat în 2015;
pe care şcoala le derulează.
 oferta educațională a fost diversificată,
orele de Currículum la Decizia Școlii
(CDŞ) fiind adaptate profilului și specializării, asigurând o dezvoltare armonioasă a
personalității elevilor;
9
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orele de CDŞ au răspuns cerințelor și preocupărilor elevilor și beneficiarilor indirecți;
 numărul mare de profesori cu gradul didactic I/masterat/cursuri postuniversitare/doctori;
 existenta unor relaţii stabile şi durabile
(strategice) cu autoritățile si instituțiile locale si cu agenții economici.
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
 continuarea parcursului educaţional al ele scăderea populaţiei şcolare din zonă
vilor din ciclul gimnazial din cadrul instiîn următorii ani;
tuţiei noastre;
 concurenţa cu instituţiile de profil, în
special la nivelul gimnazial;
 atragerea elevilor din zonele limitrofe pentru continuarea studiilor liceale către insti condiţionarea obţinerii creditelor
tuţia noastră datorită imaginii pozitive a
transferabile de achitarea unor taxe;
colegiului;
 schimbările dese de politici educaţio posibilitatea publicării de articole cu ISSN
nale;
în revista on-line a liceului;
 numărul din ce în ce mai mare de
 Existenta posibilităților de a derula
părinţi care lucrează în străinătate;
 anumite proiecte de investiţie în baza materială;
 Sprijin din partea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor pentru rezolvarea problemelor materiale curente;
 imaginea favorabilă a unităţii de învăţământ în comunitatea locală;

V. DATE CU CARACTER GENERAL
V.1. INSTITUŢIA
Denumirea unităţii de învăţământ: Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir‖;
Unitate de învăţământ din sistem: de stat;
Localitate-judeţ: Oneşti-Bacău
Adresa: str. Victor Babeş, nr. 12;
Cod poştal: 601119;
Telefon: 0234 31 10 46; Fax: 0234 31 10 47;
E-mail: ldconeşti@yahoo.com;
Niveluri de învăţământ
1. Gimnazial, clasa a V a: HG nr. 549/ 23.05. 2012 - autorizat să funcţioneze provizoriu,
cf. OMECTS 3385/ 29.02.2012
2. Liceal, ciclul inferior, clasa a IX a: HG nr. 549/ 23.05. 2012 – acreditat, cf. Atestatului privind nivelul calității educației oferite de către unitatea de învățământ,
IG3/55/153/11/06.2012
3. Liceal, ciclul inferior, clasa a X a: H.G 414/ 2011 - acreditat, cf. Atestatului privind
nivelul calității educației oferite de către unitatea de învățământ,
IG3/55/153/11/06.2012
10
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4. Liceal, ciclul superior, clasa a XI a: H.G. nr. 364/2010 - acreditat, cf. Atestatului
privind nivelul calității educației oferite de către unitatea de învățământ,
IG3/55/153/11/06.2012
5. Liceal, ciclul superior, clasa a XII a: H.G. nr. 77 din 11 februarie 2009 - acreditat,
cf. Atestatului privind nivelul calității educației oferite de către unitatea de învățământ, IG3/55/153/11/06.2012
Specializări: Filieră teoretică/matematică-informatică,ştiinţe ale naturii, filologie.
Forme de învăţământ: zi.
Limba de predare: română.

V. 2 SIMBOLURI
SIGLA şi SLOGANUL ŞCOLII

A şti e libertate şi putere! – acest slogan a fost ales pentru că subliniază rolul foarte important
al şcolii care formează la elevi competenţa de a se informa continuu, precum şi conştientizarea forţei pe care o are cunoaşterea în lumea contemporană.
DRAPELUL ȘCOLII
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V.3 SCURT ISTORIC
Prin Decizia nr. 278 din 17 septembrie 1963, având în vedere Ordinul nr. 572/3 iulie
1963 al Ministerului Învăţământului se aproba înfiinţarea Şcolii Medii nr. 2 din oraşul Oneşti,
având în funcţia de director pe doamna profesoară Rada Constandache şi de director adjunct
pe domnul profesor Aurel Platon.
Iniţial scoală medie, în anii următori va deveni Liceul Teoretic nr. 2, desprinzându-se
de Şcoala Medie nr. 1. Primul sediu se afla în Str. Perchiului nr. 4. Din colectivul profesoral
constituit la acest liceu au făcut parte: Elena Apostol, Aneta Anghelcev-Katona, Maria Burlacu, Beatrice Corui, Natalia Clipi, Rodica Epure, Lucia Grigorescu, Maria Popa, Sesilia Petică, Elvira Stănescu, Eufrosina Zarzu, majoritatea aflaţi în primii ani de activitate didactică. Dintre profesorii cei mai reprezentativi care au lucrat la acest liceu în anii următori, amintim pe: Constantin Th. Ciobanu, Ana Mocanu, Rodica Epure, Draga Lungu, Harieta Onesim,
Adrian Vasiliu, Liliana Vasiliniuc, Dorel Vasiliniuc, Adelina Sitaru, Natalia Clipi, Adela Ionescu, Ion Popa, Georgeta Severin, Elvira Stănescu, Lucia Câmpureanu, Gheorghe Stratica şi
Alexandru Bîrgăoanu.
Printr-o minută din 20 februarie 1973, liceul teoretic se transformă în Grupul Şcolar
Energetic, apoi în Liceul industrial nr. 1. Sub această denumire, şcoala funcţionează până în
1991, când, în urma solicitării din partea corpului profesoral, Ministerul Învăţământului, prin
Ordinul 6440 din 21 iunie 1991, hotărăşte revenirea la statutul de liceu teoretic. Noua denumire este stabilită de acelaşi corp profesoral – Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir―, în amintirea marelui erudit, cărturar şi voievod moldovean. În anul 2002, Ministrul Învăţământului,
doamna Ecaterina Andronescu, a înmânat Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir― o Diploma
de Excelență datorită rezultatelor obţinute de către elevii liceului nostru la olimpiadele internaţionale din anul 2002.
În anul 2003, Preşedintele României, domnul Ion Iliescu, a înmânat elevului Gabriel
Dospinescu Diploma de Excelenţă, deoarece a contribuit la prestigiul şcolii româneşti pe plan
internaţional, câştigând Premiul al III-lea la Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară
Yakutia.
În octombrie 2003, conform Ordonanţei Guvernului, nr. 63/2003, privind primirea sau
schimbarea de denumiri, având în vedere solicitarea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bacău
nr. 2478, se aprobă, începând cu anul şcolar 2003–2004, schimbarea denumirii Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir― în Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir―.
Pentru rezultate deosebite în activitatea curriculară şi extra-curriculară, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir― a obţinut, în urma unei competiţii dificile, conform OM. nr.
924/25.04.2007, titlul de ŞCOALĂ EUROPEANĂ, locul IV în clasamentul național.

V. 4 RESURSE ȘI OFERTA EDUCAȚIONALĂ
„Nu contează cât de bună este strategia de marketing pentru un anumit produs, el nu
va avea niciodată succes dacă nu este la îndemâna clientului”. (Bill Gates)
De ce alegem Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” - Oneşti?
 Pentru integrarea activă în grupurile şcolii;
 Pentru reuşita profesională;
 Pentru definirea propriei identităţi;
 Pentru gândire şi relaţionare pozitivă;
12
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Pentru performanţă;
Pentru soluţii inedite de manifestare a talentului fiecăruia.

Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir‖ din Oneşti este o instituţie de tradiţie, spre
care se îndreaptă zilnic peste 900 de elevi şi 50 de profesori, care își asumă responsabil misiunea de a oferi elevilor o educație de calitate.
Colegiul dispune în prezent de 4 laboratoare de informatică și AeL, 2 laboratoare de
fizică, de chimie, de biologie, cabinet de asistenta psiho-pedagogica, teren și sală de sport
moderne, cu sală de fitness și dușuri. Biblioteca Marin Sorescu desfășoară o serie de activități
care stimulează creativitatea elevilor: activități cultural-educative, activități de proiect, creații
vestimentare realizate de elevele noastre în cadrul atelierului de creație, expoziții, audiții,
simpozioane.
Elevii de nivel liceal sunt cuprinși în 28 de clase, cu profilurile Matematicăinformatică (trei clase, din care două cu studiul intensiv al limbii engleze/ informaticii), Filologie (două clase, din care una cu studiul intensiv al limbii engleze) și Științe ale naturii
(două clase, din care una cu studiul intensiv al limbii engleze) pentru fiecare an de studiu.
Începând cu anul școlar 2012-2013 funcționează în cadrul colegiul nivelul gimnazial, cu
elevii cuprinși în câte 1 clasă cu predare a limbii engleze în regim intensiv/an de studiu,
astăzi funcţionând la nivelul unităţii patru clase gimnaziale, câte una pe nivel, colegiul nostru
dispunând de un total de 32 de clase, nivel gimnazial şi liceal.
Optând pentru studiul intensiv al limbii engleze, elevii au posibilitatea de a lucra timp
de 4 ore săptămânal, ceea ce înseamnă aprofundarea cunoştinţelor de limbă engleză şi o pregătire eficientă pentru examene. La profilul Informatică intensiv se studiază un număr de 5,5
ore pe săptămână. Avantajul profilurilor Intensiv engleză şi Informatică este că la finalizarea studiilor liceale elevii obţin atestate la Limba engleză şi Informatică, certificări ale
competenţelor lingvistice şi digitale recunoscute la nivel naţional şi internaţional. Acestea
îmbogăţesc CV-ul fiecărui absolvent şi contribuie la creşterea şanselor de angajare în
timpul facultăţii şi după terminarea acesteia.
Oferta educațională suplimentară vine în întâmpinarea nevoilor reale de formare ale
elevilor prin dezvoltarea competențelor digitale și de comunicare în limbi străine. Astfel, în
cadrul liceului se organizează cursuri pentru obținerea permiselor de utilizare a calculatorului
ECDL Standard și Avansat și cursuri CISCO pentru depanare și întreținere hardware și
software pentru echipamente IT, precum și EQUALSKILLS pentru elevii de gimnaziu,
cursuri, pretestări și examene de limba engleză (FCE, CAE, CPE, IELTS, MAT, PAT,
TSA, BEC, TOEFL precum și KET/PET pentru elevii de gimnaziu), limba franceză
(DELF, DALF) și spaniolă (DELE). Aceste certificate echivalează probele de bacalaureat
de evaluare a competențelor digitale și de comunicare în limbi străine.
Elevii noștri sunt interesați de participarea la o mare varietate de activități
extracurriculare: Clubul de Turism montan NEMIRĂM - marcaje pentru România digitală, Proiectul CRITERION - în parteneriat cu Fundaţia Naţională „G. Călinescu”; cercuri de teatru, istorie, religie, astronomie, Club de dezbateri - premii naționale, Corul
FILOMELOS – concerte în țară, sesiuni de comunicări/simpozioane, competiţii sportive
atractive: handbal, baschet, fotbal, volei, activităţi de voluntariat/ cu caracter umanitar,
excursii în ţară şi străinătate.
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Anual, un număr mare de elevi ai colegiului obțin rezultate remarcabile la olimpiadele judeţene şi naționale, la disciplinele Fizică, Religie, Cultură civică, Limba română, Economie, Limba franceză, Limba engleză, Logică, Șah, Biologie, Informatică/ TIC. Elevii colegiului îşi dezvoltă interesul pentru performanță şi participă la concursuri naţionale şi
internaţionale precum Concursul internațional „Prix de la francophonie Esysines‖, Festivalul național de creație și interpretare cu participare internațională "Ana Blandiana". Concursuri naționale: de matematică (Cristian S. Calude), Evaluare în Educație, de proză scurtă
"Radu Rosetti", de matematica aplicata ,,Adolf Haimovici", de fizică (PHI, Vrînceanu Procopiu, Profizica, Cygnus), de chimie (Magda Petrovanu, Chimexpert), la informatică și TIC
(CIP, Lumea fermecată a basmelor și calculatorului, Marea Neagră digitală, Bebras), de limba engleză ("Alecsandriana - creativitate și literatură" SPOKEN ENGLISH - Concurs a
Moldavian Association of Teachers of English, Evaluare în educație, Cangurul lingvist, Concurs writing - Shakespeare School, Public Speaking, SPEAK OUT!, Creative Writing, Concursul Cangurul lingvist la engleza, franceză, Concursul „Paradigmele Postmodernității‖,
Concursul național transcurricular de lectura si interpretare „Ionel Teodoreanu‖, Concursul
naţional de matematică-fizică "Vrâncianu-Procopiu", Concursul Național de creație literară
"Ion Creangă‖. Concurs Național ,,Elisabeta Polihroniade", Concursul Naţional de Educaţie
pentru Sănătate „Stil de viaţă sănătos‖, Concursul național „Mesajul meu antidrog‖, Concursul Naţional de Protecţia Mediului „Împreună putem schimba lumea‖.
Premiile obţinute în cadrul acestor competiţii includ diplome, apariţii în publicaţii
naţionale şi internaţionale, dar şi călătorii în străinătate sau contacte online cu elevi şi
profesori din alte ţări europene. Rezultatele excelente la examenul de bacalaureat (anual
procentul de promovabilitate este intre 97-100% și note foarte mari, majoritatea peste 8,
cu un procent ridicat de medii peste 9, ne recomandă ca o școală de elită, care pregătește absolvenți capabili să își continue studiile la universități din țară și străinătate. Anual, peste 90
% dintre aceștia sunt admiși în învățământul universitar din România, Franța, Danemarca,
Olanda, Scotia, SUA, precum și în Marea Britanie: York, Sunderland, Bradford, Surrey,
Middlesex, Brighton, Essex, Manchester, King’s College Londra, Imperial College Londra, University College of London etc., precum și la Universitățile Cambridge și Oxford
în domenii diverse: Drept, Inginerie aerospațială, Informatică, Matematică – Economie, Inginerie software, Criminologie; Media, cultură și comunicare; Biomedicină, Management hotelier, Relații publice, media și advertising, Informatică, Chimie, Artă contemporană etc.

VI. VIZIUNEA ȘI MISIUNEA LICEULUI
VI. 1 VIZIUNEA
Colegiul Național „Dimitrie Cantemir‖ urmărește facilitarea integrării absolvenților în
societatea contemporană prin valorificarea potențialului individual și instituțional, asigurarea unui climat de formare și informare sigur, stimulativ și participativ, formarea cetățeniei europene a elevilor și a personalului.

VI. 2 MISIUNEA
Colegiul Național „Dimitrie Cantemir‖ cultivă excelența, valorifică tradiția și promovează inovarea. Împreună, parcurgem pașii spre noi înșine și ne găsim locul într-o lume în
14
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continuă schimbare, învățând să devenim oameni care știu să împărtășească succesul cu
alți oameni.
Colegiul Național „Dimitrie Cantemir‖ îşi propune să asigure un nivel ridicat de
performanţă şcolară, care să stimuleze parcursuri individuale de pregătire compatibile cu
standardele naționale si europene, în vederea integrării socio-profesionale optime a absolvenților.
Unitatea noastră școlară beneficiază de un material uman de înalta valoare, atât în
rândul elevilor, cât si al cadrelor didactice, si își propune sa contribuie decisiv la formarea
unor elite intelectuale în diferite domenii: științifice, artistice, culturale, politice.
Elevii, părinții, profesorii împărtășesc aceste aspirații si se implica în atingerea obiectivelor
propuse.

PRINCIPII EDUCAȚIONALE (cf. LEN, nr. 1 din 2011, art. 3):











calitate
corectitudine
echitate
incluziune socială
cinste
competență
creativitate
integritate
respect
perseverență

VII. ANALIZA DIAGNOSTICĂ
VII.1 ANALIZA MEDIULUI EXTERN
 Identificarea si descrierea comunității
o Colegiul National „Dimitrie Cantemir‖ se adresează cu oferta educațională nu doar comunității locale (Municipiul Oneşti), ci si județului Bacău.
o Elevii din Oneşti provin din medii sociale diferite, dar având un numitor comun – dorința
de pregătire riguroasa în vederea continuării studiilor într-o formă superioară si inserției
sociale rapide.
o Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir‖ este situat în zona semiperiferică a municipiului
Oneşti, în zona supermarketului Kaufland, la cca. 200 m de gară şi autogară. Atât personalul cât şi elevii ce frecventează această şcoală pot ajunge la program cu uşurinţă, fără a
fi nevoiţi să folosească mijloacele de transport în comun.
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Faptul că municipiul Oneşti nu are o suprafaţă foarte mare, oferă unele facilităţi pentru
desfăşurarea activităţilor extraşcolare: elevii noştri pot ajunge in cca. 20 minute la cinematograf să vizioneze un film tematic interesant, pot ajunge în parc, la Biblioteca Municipală si
Casa de Cultură pentru a viziona şi susţine spectacole, Muzeul de Istorie se află la cca 5–7
minute pentru a susţine diferite activităţi tematice etc.

Legendă:
A, B, C: corpuri de clădire cu săli de clasă
D: cantină
E: sala de sport

 Identificarea grupurilor de interes
o Școala are o tradiție și un bun renume atât în ceea ce privește disciplina si seriozitatea
elevilor și a colectivului de cadre didactice cât și în ceea ce privește rezultatele obținute la învățătură, la admiterea într-o formă superioară de învăţământ și la olimpiadele și
concursurile școlare.
o Chiar daca in centrul orașului exista unități școlare de același nivel, orientarea elevilor
si a părinților acestora este, cu precădere, spre Colegiul National „Dimitrie Cantemir‖.
o Elevii de la învățământul gimnazial vin din toate cartierele orașului si nu numai, criteriul de alegere a scolii fiind calitatea actului educativ.
 Analiza de nevoi si a cererii de educație în concordanta cu cererea pieței de munca
o În actuala etapa de dezvoltare a societății, informatica și cunoașterea măcar a unei
limbi moderne de circulație internațională devin un nou mod de comunicare, indiferent de domeniul profesional abordat.
o Aderarea la Comunitatea Europeana presupune însușirea acestui mod de comunicare
de către viitorul cetățean european, așa cum școala își propune sa-l formeze.
o Colegiul National „Dimitrie Cantemir‖ vine în sprijinul acestui important obiectiv al
educației printr-o oferta atât în dobândirea competentelor lingvistice (la limba engleza
si franceză) cât și a competențelor și abilităților în tehnologia informației.
o Finalizarea cursului superior al liceului cu atestate profesionale certificate de MEN,
oferă posibilitatea utilizării acestora pe piața muncii și angajarea absolvenților, chiar
înainte de finalizarea studiilor universitare.
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VII.2 ANALIZA MEDIULUI INTERN
VII.2.1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ:









La baza desfășurării activității unității de învățământ stau:
Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
75/12.07.2005, privind asigurarea calității și Ordinul MECTS nr. 76/2011;
Ordin MENCS 4742//2016 privind aprobarea Statutului elevilor;
Ordin MEN nr. 4556/10.09.2014 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a
cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de
protecţie socială, „Bani de liceu‖;
Ordinul MECTS nr. 5488/29.09.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru
organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare;
Strategiile M.E.N. privind reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ
preuniversitar;
Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N.

ORGANIGRAMA COLEGIULUI NAȚIONAL „DIMITRIE CANTEMIR”
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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE este organ de conducere al instituțiilor de
învățămînt general, cu misiunea de a asigura respectarea prevederilor legale de organizare și
funcționare a instituțiilor de învățămînt, și se constituie prin ordin al conducătorului organului
local de specialitate în domeniul învăţămîntului în subordinea căreia funcționează instituţia
de învăţămînt și funcționează în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare si
functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, aprobată
prin Ordinl 4619/2014.

CONSILIUL PROFESORAL își desfășoară activitatea conform normelor legislative în vigoare (LEN nr. 1din 2011, Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar nr. 5079/2016) și cu prevederile Regulamentului de
ordine interioară al Colegiului Național „Dimitrie Cantemir‖).
În art. 57, alin 1, ROFUÎP nr. 5079/2016 se precizează componența acestuia, ca fiind
„format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare și de instruire practică
dintr-o unitate de învățământ‖ ce au drept președinte, directorul. Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic. Dacă tematica avută în vedete presupune și prezența altor persoane, pot participa: personalul didactic auxiliar și/sau personalul nedidactic,
reprezentanți ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autorităților administrației publice locale
și ai operatorilor economici și ai altor parteneri educaționali, dar și reprezentanții organizațiilor sindicale, care au membri în unitate.
Colectivul profesoral al Colegiului Național „Dimitrie Cantemir‖ ce alcătuiește Consiliul
profesoral este recunoscut pentru profesionalismul cu care îşi desfăşoară activităţile educaţionale. Este un colectiv de înaltă ținută, certificată prin grade didactice şi recunoaşteri profesionale, iar traseul dezvoltării profesionale a fost urmat la parametrii temporali impuşi de normele în vigoare.
Colegiul Național „Dimitrie Cantemir‖ funcționează pe filieră teoretică cu profilurile
real și uman, dar și cu învățământ gimnazial. Conducerea operativă a activității este asigurată
de director, adjunct în conformitate cu reglementările în vigoare. Cu aprobarea Consiliul profesoral funcționează comisii cu caracter permanent, temporar şi ocazional, ce au fost înființate conform Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar nr. 5.079/31.08.2016, art. 79 (1–4):

COMISII CU CARACTER PERMANENT, TEMPORAR ȘI OCAZIONAL
Comisii cu caracter permanent:
1. Comisia pentru curriculum;
2. Comisia de evaluare și asigurare a calității;
3. Comisia pentru perfecționare și formare continuă;
4. Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență;
5. Comisia pentru controlul managerial intern;
6. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării
în mediul școlar și promovarea interculturalității;
7. Comisia pentru programe și proiecte educative.
Comisii cu caracter temporar şi ocazional:
1. Comisia pentru frecvență și combaterea abandonului școlar;
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2. Comisia pentru analiza periodică a notării ritmice, evaluare și verificarea cataloagelor;
3. Comisia pentru comunicare și promovare a imaginii școlii;
4. Comisia diriginților;
5. Comisia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin material pentru elevi;
6. Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului în colegiu;
7. Comisia de gestionare SIIIR;
9. Comisia pentru pregătirea examenului de bacalaureat, evaluare națională și alte examene
organizate de colegiu;
10. Comisia pentru evidența și gestionarea manualelor școlare;
11. Comisia pentru Programul „Lapte și corn”;
13. Comisia de selecție a documentelor școlare ce urmează a fi arhivate;
14. Comisia pentru certificări internaționale;
15. Comisia pentru inventariere anuală a patrimoniului;
16. Comisia de recepție a valorilor material.
Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului
școlar, comisiile cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade
ale anului școlar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înființate ori de cate ori se impune
constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unității de învățământ și vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a
unității de învățământ.
Ariile curriculare constituie grupări multi- și/ sau interdisciplinare ale obiectelor de
studiu, cuprinse în planurile - cadru de învățământ. La nivelul Colegiului Național
„Dimitrie Cantemir‖ funcționează șase arii curriculare realizare în conformitate cu reglementările în vigoare și a deciziilor nr. 92/30.09.2013, nr. 82/25.09.2014, nr. 92/11.09. 2015, nr.
103/29.09.2016
Nr.
crt.

Arii curriculare

1.

Limbă și comunicare

2.

Matematică și științe

3.

Om și societate

4.

Educație fizică și sport și arte

5.

Tehnologii

6.

Consiliere și orientare

Comisii metodice
Limba și literatura română - latină
Limba engleză
Limba franceză
Matematică
Fizică
Chimie-biologie
Istorie-geografie
Socio-umane și religie
Educație fizică și sport și arte
Informatică și TIC/Ed. Tehnologică
Dirigenție

COMISIILE METODICE au fost înființate și funcționează conform reglementărilor actuale prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. În perioada 2013–2017, colectivul didactic a fost structurat pe 10 comisii metodice, activitatea didactică și îndrumarea acestora desfășurându-se într-un mod sistemic, corespunzător specificului fiecărei catedre, aceasta presupunând și o comunicare eficientă cu toate cadrele didactice. Trăsăturile dominante ale personalului (cooperarea, munca în
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echipa, respectul reciproc, respectul pentru profesie), climatul deschis, stimulativ, caracterizat
prin dinamism și relaţiile dintre cadrele didactice (deschise, colegiale, de respect şi de sprijin
reciproc) au dus la constituirea unor comisii metodice ce lucrează eficient. Nu doar cadrele
didactice, ci întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să se pună în valoare şi să dea dovadă de responsabilitate, construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului lor de pregătire. Managementul este unul transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în oameni, în capacitățile lor creative și de autocontrol.

Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

Comisii metodice

Obiective propuse

- Elaborarea programelor și planificărilor pentru opționalele
de matematica și suporturile de curs aferente;
- Pregătirea elevilor în vederea participării la olimpiade și
concursuri;
- Organizarea simulării examenului de bacalaureat/evaluare
națională;
1
Matematică
- Continua perfecționare metodică și științifică a membrilor
catedrei;
- Pregătirea elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a în vederea
susținerii examenului de evaluare națională/respectiv susținerea cu succes a examenului de bacalaureat;
- Pregătirea elevilor din clasa a VI-a în vederea susținerii
examenului de evaluare națională.
- Planificarea procesului de predare învățare;
- Organizarea activităților extra-curriculare;
- Evaluarea obiectivă şi continuă a nivelului de pregătire a
2
Chimie și biologie elevilor;
- Participarea la activități organizate la nivel local;
- Obținerea performanțelor la concursuri şi olimpiade şcolare;
- Pregătirea elevilor pentru bacalaureat.
- Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea
elevilor la olimpiade, concursuri și activități extraşcolare
3
- Pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiade și concursuri;
Socio-umane și
- Pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat;
religie
- Organizarea simulării examenului de bacalaureat;
- Perfecționarea continuă a personalului didactic;
- Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferențiată a elevilor
- Utilizarea de metode și strategii didactice centrate pe elev.
- Elaborarea planificărilor calendaristice;
- Elaborarea şi susținerea testelor inițiale;
- Folosirea TIC în activitatea de proiectare;
- Valorificarea competențelor ştiințifice, didactice şi metodice
Limba și literatu4
dobândite prin participarea la programele de formare continuă;
ra română - limba
- Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul
latină
comisiei/catedrei/responsabil;
- Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale;
- Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea
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Nr.
crt.

Comisii metodice

5
5.

6.

6 Educație fizică și
arte

7
7.

8
8.

9
9.

Limba franceză

Informatică și
TIC

Istorie-geografie

Limba engleză

Obiective propuse
elevilor la olimpiade, concursuri și activități extraşcolare;
- Realizarea/participarea la programe/activități de prevenire şi
combatere a violenței şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familial şi societate.
- Armonizarea curriculumului oficial cu nevoile şi aşteptările
beneficiarilor;
- Realizarea de planuri educaționale personalizate;
- Dezvoltarea parteneriatelor interşcolare la nivel local, zonal
și internațional;
- Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în
vederea formării/dezvoltării competenței de ,,a învăța să înveți‖;
- Asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităților de evaluare.
- Obținerea unor performanțe înalte la toate disciplinele sportive și artistice;
- Asigurarea climatului de muncă eficientă;
- Abordarea din perspectiva modernă a orelor de curs;
- Calificarea la faza județeană, zonală și națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar;
- Realizarea de activități extrașcolare cu rol de promovare a
imaginii școlii;
- Respectarea valorilor și experienței în sistemul educațional.
- Pregătirea elevilor în vederea participării la olimpiade și
concursuri;
- Perfecționarea continuă a personalului didactic;
- Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi
rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiții, activități extra-curriculare şi extraşcolare.
- Utilizarea de metode și strategii didactice centrate pe elev;
- Valorificarea competențelor științifice și metodologice dobândite prin participarea la programele de formare continuă;
- Utilizarea resurselor materiale în vederea optimizării activităților didactice, inclusiv a resurselor TIC;
- Aplicarea diferitelor instrumente de evaluare şi comunicarea
rezultatelor;
- Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini,
ambient) pentru desfăşurarea activităților în conformitate cu
particularitățile clasei de elevi;
- Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferențiată a elevilor.
- Dezvoltarea caracterului practic-aplicativ al demersului didactic;
- Cultivarea respectului pentru performanță şi excelență;
- Obținerea și valorificarea feedback-ului pentru ameliorarea
activității de predare-învățare – evaluare;
- Eficientizarea acțiunilor de promovare a imaginii instituției;
- Întărirea culturii organizaționale;
- Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a ce21
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Nr.
crt.

Comisii metodice

1
10.

Fizică

Obiective propuse
lor din banca de instrumente de evaluare unică;
- Promovarea autoevaluării şi interevaluării;
- Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferențiată a elevilor;
- Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bun practic. - Valorificarea competențelor ştiințifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la programele de formare continuă/perfecționare;
- Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul
comisiei/catedrei/responsabil.
- Pregătirea elevilor în vederea participării la olimpiade și
concursuri;
- Pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat;
- Organizarea simulării examenului de bacalaureat;
- Utilizarea de metode și materiale didactice moderne în activitatea didactică.

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT își desfășoară activitatea cu doi salariați și funcționează conform prevederilor:
o Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
o Art. 81, 82, 83 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/31.08.2016.
Acest compartiment este subordonat directorului și are drept competențe: asistența
managerială, resursele umane, relațiile cu publicul, relațiile cu elevii, elaborarea de acte și
documente școlare. Tot din acest compartiment face parte și inginerul de sistem.
COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL, își desfășoară activitatea cu un singur angajat subordonat directorului în conformitate cu legislația prezentă:
o Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
o Art. 84, 85 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/31.08.2016.
Activitatea compartimentului contabilitate are în vedere utilizarea rațională și eficientă a resurselor financiare repartizate, a gestionării resurselor umane, a asigurării suportului
necesar logisticii instituției în vederea asigurării în condiții cât mai bune de munca, utilizarea
rațională și eficientă a bazei materiale existente, creșterea duratei de exploatare a mijloacelor
fixe, de comunicație și informatică.
SERVICIUL ADMINISTRATIV este coordonat de administratorul de patrimoniu și subordonat directorului. Răspunde de gestionarea și întreținerea bazei materiale a
unității de învățământ și coordonează personalul auxiliar nedidactic. Acest compartiment
funcționează conform reglementărilor în vigoare și este format din: paznic, muncitori de întreținere și îngrijitoare.
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Funcția
Paznic
Muncitor de întreținere
Îngrijitoare

Anul școlar
2013–2014
3
3
6

Anul școlar
2014–2015
3
3
7

Anul școlar
2015–2016
3
2
8

Anul școlar
2016–2017
3
2
8
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BIBLIOTECĂ se înființează și funcționează în baza legislației precizate anterior și
pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare. Biblioteca şcolară se înfiinţează prin decizia directorului unităţii de învăţământ în baza hotărârii consiliului de
administraţie.
COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII este înființată
conform prevederilor legale:
 Art. 11, alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea
calității educației.
 Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011;
 Art. 163, 164, 165, 166 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 5079/31.08.2016.
Analiza diagnostică
Misiunea CEAC este aceea de a crea cadrul normativ și funcțional adecvat asigurării
și îmbunătățirii calității educației în cadrul Colegiului Național „Dimitrie Cantemir‖. Strategia evaluării şi asigurării calităţii este documentul care fixează pe termen mediu reperele generale ale acţiunilor de implementare la nivelul instituţiei de învăţământ a sistemului de management al calităţii. Strategia include principiile, obiectivele, ţintele/direcţiile de acţiune ale
CEAC.
Calitatea şi eficienţa sunt doi piloni importanţi ai reformelor educaţionale din toată
lumea, care trebuie avute în vedere la constituirea sistemelor naţionale de management şi de
asigurare a calităţii şi în învăţământul românesc. Calitatea educaţiei constituie o prioritate,
fiind o condiţie indispensabilă pentru ameliorarea ocupării profesionale, a coeziunii sociale şi
a competitivităţii economice.
Atribuțiile generale ale CEAC:
 realizează raportul de autoevaluare al instituției;
 întocmeşte planul de îmbunătățire;
 păstrează legătura cu ARACIP;
 informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calității;
 elaborează și oferă consultații pentru realizarea procedurilor care stau la baza întregii activități desfășurate în instituția de învățământ;
 identific punctele tari şi punctele slabe;
 realizează, aplică, interpretează chestionare adresate tuturor factorilor implicați în educație.







PUNCTE TARI
realizarea graficului de monitorizare a 
activităţilor, la nivelul echipei manageriale, comisiilor şi CEAC;
realizarea monitorizării activităţii de către 
echipa managerială, responsabilii comisiilor şi coordonatorul CEAC;
realizarea bazei de date la nivelul comisiilor prin existenţa rapoartelor fiecărui
cadru didactic conform fişei de evaluare
pentru acordarea calificativului anual;
reactualizarea procedurilor CEAC;

PUNCTE SLABE
lipsa unui oferte de formare judeţene/naţionale care să iniţieze cadrele didactice în strategiile inițiate de ARACIP;
lipsa unui cadru normativ care să motiveze financiar membrii CEAC.
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realizarea Raportului Anual de Evaluare
Internă a Calităţii Educaţiei;
reactualizarea avizierului CEAC situat
lângă Cancelaria profesorilor din corpul
A.

STRATEGIA DE ASIGURARE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI
2017-2012
Calitatea, în sens general, înseamnă nivelul de excelenţă, valoare sau merit asociat
unui anumit produs sau serviciu. În legislaţie, calitatea este definită drept ―ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia prin care sunt îndeplinite
aşteptările beneficiarilor precum şi standardele de calitate‖. Ca urmare, calitatea este relativă
la valorile promovate, concretizate prin aşteptările (explicite sau implicite) ale unor beneficiari clar identificaţi.
Calitatea se referă la plusul înregistrat la nivelul rezultatelor generale ale instituţiei
educative şi în special la nivelul rezultatelor educabililor, prin derularea proceselor educaţionale după ce este înlăturată influenţa premiselor educaţionale (factorii de context şi factorii de
intrare, mai ales resursele disponibile).
Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir‖ Oneşti îşi propune să maximizeze valoarea
adăugată produsă, să adauge cât mai mult la ―zestrea‖ de cunoaştere, deprinderi, atitudini,
competenţe generale existente deja la nivelul educabililor, comunităţii locale şi societăţii în
general.
Având în vedere că producerea, generarea calităţii se realizează la nivelul relaţiei educaţionale fundamentale instituţie educativă-educabil (părinte, comunitate, societate), instanţa
primă de evaluare şi asigurare a calităţii este instituţia educativă însăşi.
Evaluarea internă a calităţii (autoevaluarea) este esenţială pentru sistemul de management al calităţii din cadrul Colegiului Naţional „Dimitrie Cantemir‖ Oneşti, aşa încât mecanismele de autoevaluare vor fi prezente:
• în proiectarea şi planificarea dezvoltării instituţiei educative;
• în implementarea acestor proiecte, programe, planuri şi acţiuni;
• în funcţionarea concretă, de zi cu zi a instituţiei educative;
• în evaluarea activităţii curente şi a îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor propuse.
Evaluarea internă a calităţii educaţiei oferite va trebui să asigure:
• îmbunătăţirea activităţii curente – evaluarea trebuie să fie oportună, să împiedice
apariţia disfuncţiilor majore şi, în acelaşi timp, să arate foarte clar ce a mers şi ce
nu în activităţile trecute;
• asigurarea feed-back-ului pentru grupurile semnificative de interes – rezultatele acţiunilor trebuie cunoscute de către elevi, părinţi, cadre didactice, manageri, comunitate în ansamblul ei, pentru ca toate aceste grupuri de interes să poată judeca dacă
―investiţia‖ făcută (nu numai cea financiara) a dus sau nu la impactul scontat şi dacă merită continuată sau nu;
• revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul instituţiei educative pentru ca acestea să servească mai bine misiunii asumate.
Dezvoltarea unor mecanisme şi instrumente de autoevaluare, realizate în comun şi
asumate la nivel cultural şi nu numai formal, constituie o etapa esenţială în asigurarea calităţii
la nivelul instituţiei educative.
Demersul de evaluare internă a calităţii educaţiei oferite, coordonat şi condus de comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, va cuprinde următoarele etape esenţiale:
• selectarea domeniilor care vor fi supuse procedurilor de autoevaluare/iniţial vor fi
supuse evaluării interne toate domeniile;
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• diagnoza şi judecarea nivelului de realizare pentru fiecare din domeniile selectate –
utilizând indicatorii şi descriptorii din standardele naţionale şi / sau din standardele
proprii;
• identificarea punctelor tari, a slăbiciunilor şi a ţintelor pentru intervenţiile de îmbunătăţire a calităţii educaţiei oferite;
• raportarea constatărilor şi, dacă este cazul, modificarea / optimizarea proiectului de
dezvoltare instituţională şi a planurilor operaţionale asociate;
• desfăşurarea activităţilor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei oferite;
• reaplicarea instrumentului de evaluare pentru a evidenţia progresul realizat.
Procesul de evaluare internă a calităţii educaţiei va trebui să fie derulat în sensul:
• asigurării participării tuturor actorilor semnificativi (elevi, părinţi, cadre didactice,
managementul instituţiei educative, administraţia locală etc.) la definirea şi asigurarea calităţii;
• dezvoltarea unor proceduri interne de asigurare a calităţii care să asigure optimizarea, dezvoltarea şi, dacă este cazul, modificarea sistemelor şi procedurilor de asigurare a calităţii.
Procedurile de evaluare şi asigurare a calităţii nu reprezintă proceduri separate faţă de
procedurile normale de dezvoltare instituțională, nu sunt ―paralele‖ faţă de cele care asigură
funcţionarea şi dezvoltarea unităţii şcolare ci parte integrantă a acestora.
Creşterea calităţii educaţiei trebuie să devină, în mod explicit, baza întregului proces
de proiectare / planificare realizat la nivelul instituţiei educative, iar ciclul dezvoltării instituţiei educative trebuie considerat un ciclu al calităţii.
Îmbunătăţirea calităţii este efectul realizării proceselor specifice, în domeniile definite
şi folosind componentele stabilite de lege şi de instituţia educativă. La rândul ei, îmbunătăţirea calității educaţiei va conduce la adecvarea serviciilor educaţionale la nevoile exprimate şi
implicite ale beneficiarilor, precum şi la creşterea satisfacţiei acestora faţă de serviciile educaţionale oferite.
Managementul instituţiei educative şi Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii oferite vor elabora şi vor implementa toate documentele şi procedurile specifice, astfel încât să
se asigure o creştere permanentă a calităţii educaţiei oferite în cadrul Colegiului Naţional
„Dimitrie Cantemir‖ Oneşti.
Asigurarea calităţii educaţiei oferite, este şi trebuie să fie un efort comun, în beneficiul
tuturor factorilor implicaţi.
 Cadrele didactice vor contribui la asigurarea calităţii prin:
 pregătire continuă;
 adecvare la nevoile elevilor şi ale comunităţii;
 activitate didactică în conformitate cu documentele normative şi bazată pe o
metodologie centrată pe elev;
 învăţare continuă, dezvoltare profesională şi personală;
 evaluare şi autoevaluare.
 Elevii vor contribui la asigurarea calităţii educaţiei prin:
 învăţare continuă;
 implicare activă şi responsabilă în propria educaţie;
 participare la viaţa şcolii.
 Părinţii, autorităţile locale, comunitatea în general, vor contribui la asigurarea
calităţii educaţiei prin:
 implicare activă şi responsabilă în viaţa şcolii;
 participarea la conducerea unităţii şcolare;
 asigurarea resurselor şi condiţiilor pentru o educaţie de calitate.
 Managementul instituţiei educative va contribui la asigurarea calităţii prin:
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 asigurarea resurselor, bazei logistice şi a condiţiilor pentru o educaţie de calitate;
 asigurarea comunicării interne şi externe a instituţiei educative;
 conducerea proceselor de dezvoltare instituţională.
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei oferite va contribui la
asigurarea calităţii educaţiei prin:
 realizarea strategiei de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei oferite;
 publicarea raportului anual de evaluare internă privind calitatea educaţiei în
instituţia educativă;
 înaintarea către conducerea instituţiei educative a propunerilor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
 cooperarea cu ceilalţi ―actori‖ implicaţi.

Planul strategic privind evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei oferite
Denumirea acţiunii

Activităţi

Termen de realizare

Realizarea Raportului anual - realizarea raportului;
- în cadrul fiecărui an şcolar,
de evaluare internă a calităţii - publicarea raportului;
până la începutul noului an
educaţiei
- înregistrarea feed-back-ului. calendaristic;
Realizarea Planului de îmbu- - realizarea planului;
- în cadrul fiecărui an şcolar,
nătăţire a calităţii educaţiei - publicarea planului;
până la începutul noului an
oferite
- înregistrarea feed-back-ului. calendaristic;
Elaborarea procedurilor ne- - identificarea proceselor din
cesare sistemului de asigura- cadrul instituţiei educative;
re a calităţii educaţiei oferite - elaborarea de proceduri,
acolo unde nu există;
Revizuirea procedurilor sistemului de asigurare a calită- - consultarea partenerilor priţii educaţiei
vind funcţionalitatea procedurilor existente;
- revizuirea procedurilor
exis-tente.
Elaborarea şi revizuirea Manualului calităţii propriu in- - elaborarea Manualului calistituţiei educative
tăţii;
- revizuirea şi actualizarea
Manualului calităţii;
- punerea în circulaţie a Manualului calităţii.

- sfârşitul ciclului de dezvoltare instituţională;

- în cadrul fiecărui an şcolar,
acolo unde este cazul;

- după elaborarea Manualului calităţii, procesul de
revizuire va fi realizat anual;

Sintetic, strategia de evaluare internă şi asigurare a calităţii în cadrul Colegiului Naţional „Dimitrie Cantemir‖ Oneşti este orientată spre îmbunătăţirea continuă a calităţii
educaţiei oferite, ceea ce se va realiza potrivit următorului ciclu al evaluării interne şi asigurării calităţii:
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educabili

personal

părinți

comunitate

agenți economici, instituții

Documente de referință

Cerințe

Misiune, viziune, obiective strategice

Planificare

Implementare

Prevenție și corecție

Îmbunătățire

 Politici, obiective generale
 Obiective specifice şi planificări pentru atingerea lor
 Procese, proiecte şi indicatori de calitate pentru fiecare proces şi
punerea în aplicare a fiecărui proiect
 Responsabilităţi, resurse, proceduri





Derularea sub control a proceselor
Determinarea eficacităţii
Analize efectuate de management
Evaluarea calităţii oferite

 Acţiuni preventive legate de asigurarea calităţii educaţiei oferite
 Acţiuni corective legate de asigurarea calităţii educaţiei oferite

 Planificarea îmbunătăţirii calităţii educaţiei oferite
 Implementarea planului de îmbunătăţire a calităţii educaţiei
oferite
 Analize şi acţiuni de urmărire
 Reluarea ciclului
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Proiect de Dezvoltare Instituțională – Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”

CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ
Cadrele didactice si elevii colegiului formează un grup social care își construiește
propria identitate, dezvoltând membrilor săi conștiința apartenenței la acesta, construind căi
dinamice de comunicare între ei, membrii lui găsindu-se într-o strânsă interdependența pentru
realizarea unor obiective organizaționale comune și atingerea acelorași scopuri. Grupurile de
lucru îndeplinesc cele trei caracteristici fundamentale:
 apartenența la grup – din organigrama se văd relațiile dintre actorii care duc la acțiuni
interpersonale centrate pe diverse sarcini de lucru;
 emergența coeziunii – legăturile dintre membrii grupului sunt puternice datorită scopului
comun, a numărului relativ mic de actori;
 dezvoltarea identității sociale a membrilor grupului – angajații organizației sunt foarte
legați de aceasta datorită unicității ei în peisajul învățământului și acționează unitar față
de mediul extern.
Grupul organizațional este puternic dacă membrii acestuia sunt indivizi puternici, cu trebuințe
satisfăcute și scopuri finale atinse, suma energiilor puse în comun de membrii acestuia fiind
mai mică decât suma energiilor individuale pentru că, o parte din ea este păstrată de indivizi
pentru atingerea altor scopuri decât cele comune. Schimbul energetic între individ și grup este
determinat de maturitatea colectivului, de raportul dintre interese, de personalitatea angajatului si dacă schimbul energetic este favorabil ambilor, atunci grupul este eficace având următoarele trăsături care deschid calea unei reale comunicări în interiorul cât și în exteriorul instituției:
 atmosfera informală, relaxată;
 comunicare unanimă și bogată;
 sarcini cunoscute și asumate de fiecare membru;
 ascultare activă si încredere reciprocă;
 conflicte prevenite prin abordări anticipative;
 consens în majoritatea deciziilor;
 idei libere si confruntări deschise;
 autoanalize, evaluări periodice;
 liderii sunt în permanent contact cu grupurile;
 empatie, permisivitate, entuziasm.
Activitățile proiectate precum si întreaga strategie de dezvoltare urmăresc respectarea tradiției scolii si promovarea valorilor morale. Sunt încurajate cadrele didactice și elevii pentru a
participa la proiecte de parteneriat cu școli din Europa, dar numărul de proiecte realizate este
prea mic în comparație cu posibilitățile unității școlare.

CALITATEA MANAGERIALĂ ŞI STILUL DE CONDUCERE
Prioritate a strategiilor şi politicilor de dezvoltare instituţională la nivelul sistemului şi
al unităţii de învățământ - calitatea managementului școlar:
o Echipa managerială actuală este construită pe principiul competenţei profesionale şi al
probităţii morale, acţionând în spirit de echipă şi elaborând instrumente de evaluare
pentru o monitorizare cât mai corectă a muncii fiecărui angajat.
o Decizii coerente şi în deplina concordanţă cu legislaţia şcolară existentă.
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Personalul de conducere
Număr de directori:
 conform normativelor: 2
 existenți în unitate: 2
Informaţii privind directorii:
Grad/vechime
Nr.
Funcţia Specialitatea în învăţământ
crt.
(ani)

1.

Director

Informatică
și TIC

I/23 ani

2.

Director
Socio-umane
adjunct

I/18 ani

Cursuri de management/formare absolvite
„Managementul organizației școlare‖, „Managementul calității în
educație‖;
„Lider în management
educațional‖.
Masterat: Management
financiar;
„Auditor în domeniul
calităţii‖;
„Comunicare instituţională‖.

Decizia

1083/78/21.12.2016

1083/79/21.12.2016

VIII. EDUCAŢIA INCLUZIVĂ
Este un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunităţi, cf. Anexa nr. 1 din HG
1251/2005, o societate pentru toţi în care fiecare se simte parte a acesteia.
Principii:
o Diferenţele dintre oameni sunt normale!
o Diferenţele conduc la progres!
o Diferenţele presupun respect, nu toleranţă şi nici milă!
Integrarea este procesul de asimilare a elevului în cadrul învăţământului normal, proces prin care elevul se adaptează şcolii în timp ce aceasta rămâne, în cea mai mare parte, neschimbată.
Incluziunea presupune ca şcolile şi sistemul educaţional, în general, să se schimbe şi
să se adapteze nevoilor elevului.
Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” este o şcoală incluzivă, în care se asigură o
educaţie pentru toţi copiii şi reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de
discriminare. Elevii beneficiază de toate drepturile şi serviciile sociale şi educaţionale conform principiului „resursa urmează copilul‖(în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 din
HG. 1251/2005.
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Principiul fundamental al şcolii incluzive este acela că toţi copiii trebuie să înveţe împreună
oriunde este posibil acest lucru, iar diferenţele care pot exista între ei să nu aibă nicio importanţă. În cadrul şcolii incluzive, variatele necesităţi ale elevilor trebuie recunoscute şi trebuie
căutată o soluţie pentru fiecare dintre ele, ţinând cont de stilurile şi de ritmurile diferite de
învăţare (cf. Declaraţiei de la Salamanca).
Nr.
crt.

1.

2.

INTEGRARE

INCLUZIUNE

Nevoile grupului ţintă în vederea integrării
Adaptarea materiilor şcolare
Beneficii obţinute de elevi în urma
integrării
Profesionişti, expertiză specializată
Educaţie integrată
Copilul este problema:
Nu răspunde, nu poate să înveţe
Are nevoi speciale
Necesită dotări speciale
Nu poate ajunge la şcoală
E diferit de ceilalţi copii
Necesită un mediu special
Necesită profesori specializaţi

Drepturile tuturor elevilor
Schimbarea procesului şcolar
Beneficii obţinute de toţi elevii ca rezultat al
incluziunii
Sprijin informal şi oficial oferit cadrelor didactice
Educaţie incluzivă
Sistemul educaţional are o problemă:
Atitudinile cadrelor didactice
Metode rigide, curriculum rigid
Medii inaccesibile
Multe abandonuri şcolare şi repetenţii
Lipsa sprijinului adecvat pentru cadrele didactice şi pentru şcoli
Lipsa implicării părinţilor
Lipsa materialelor didactice şi a dotării
Instruire de proastă calitate

IX. INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV ŞI CALITATIV (20132017)
IX.1 Populaţia şcolară
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

An şcolar
2013–2014
2014–2015
2015–2016
2016–2017

An şcolar
2013–2014
2014–2015
2015–2016
2016–2017

Nr. elevi gimnaziu
62
95
128
125

Nr. clase
gimnaziu
2
3
4
4

Nr. elevi liceu

Nr. total elevi

778
804
792
791

840
899
920
916

Nr. clase
liceu
28
28
28
28

Nr. total
clase
30
31
32
32

Nr. clase intensiv engleză
17
18
19
19
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În ultimii ani se manifestă o tendinţă de creştere a numărului de elevi, ceea ce a determinat îndeplinirea planului de şcolarizare din prima etapă, numărul solicitanţilor fiind mai
mare decât numărul de locuri aprobate.

IX. 2 ASPECTE SPECIFICE PRIVIND ORGANIZAREA CLASELOR
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Filiera

Teoretica

Teoretica

Teoretica

Profilul

real
Matematicăinformatică
3
6,53-10
7,52-10
8,36-10
8,55-10
8.62-10

real
Științe ale
naturii
2
7,89-9,79
8,12-9,93
8,76-9,99
7,78-9,79
8,07-9,73

umanist

Specializarea
Nr. de clase/an de studiu
2013-2014
2014-2015
Media de admi2015-2016
tere
2016-2017
2017-2018

Filologie
2
7,94-9,76
7,72-9,97
8,03-9,62
7,58-9,29
7,66-9,53

Mediul de provenienţă:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

An şcolar
2013–2014
2014–2015
2015–2016
2016–2017

Mediu rural
gimnaziu liceu
9
368
14
372
19
367
21
360

total
377
386
386
381

Mediu urban
gimnaziu liceu total
53
410 463
81
432 513
109
425 534
104
431 535

Navetişti
347
354
340
390

ANALIZA SWOT:
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 numărul în creştere al elevilor, în ciuda
 mediile mici de admitere ale ultiscăderii demografice a zonei;
milor repartizaţi la specializarea
filologie.
 atragerea elevilor care la examenul de
o 2013 – 8,09
Evaluare Națională au obținut note foarte
o 2014 – 7,49
mari atât din oraş cat şi zonele limitrofe,
o 2015 – 7,78
fapt subliniat de creşterea constantă a meo 2016 – 7,58
diilor de admitere;
o 2017 – 8,27
 îndeplinirea anuală a planului de şcolarizare;
 creşterea anuală a ultimei medii de admitere
la
specializarea
matematicăinformatică.
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
 continuarea parcursului educaţional al
 scăderea populaţiei şcolare din
elevilor din ciclul gimnazial din cadrul
zonă în următorii ani;
instituţiei noastre;
 lipsa de relevanţă a mediilor de
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admitere, în special pentru elevii
din mediul rural.

atragerea elevilor din zonele limitrofe
pentru continuarea studiilor liceale către
instituţia noastră datorită imaginii pozitive a colegiului.

IX.3 PERSONALUL INSTITUŢIEI EDUCATIVE
PERSONALUL DIDACTIC
Nr.
Personal didactic
An şcolar
crt.
titular
suplinitor
1.
2013-2014
42
4
2.
2014-2015
43
5
3.
2015-2016
48
6
4.
2016-2017
45
11

total
46
48
54
56

Personal
auxiliar
8
8
7
7

Personal
nedidactic
13
13
13
13

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR cuprinde: 1 secretar-şef, 1 secretară, 1 administrator
financiar, 1 bibliotecară, 1 laborant, 1 administrator de patrimoniu, 1 inginer de sistem.
PERSONALUL NEDIDACTIC cuprinde: 3 paznici, 8 îngrijitoare, 2 muncitori.
Având în vedere că majoritatea cadrelor didactice au titulatura în această unitate şcolară, fluctuaţia de personal este scăzută, ceea ce influenţează pozitiv procesul instructiveducativ.
ANALIZA SWOT:
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 corp didactic performant
 dispariţia postului de funcţionar în
anul 2015.
 numărul mare de profesori titulari
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
 posibilitatea fixării pe post a profesori concurenţa cu instituţiile de profil, în
lor suplinitori care au promovat exaspecial la nivelul gimnazial.
menul de titularizare şi au confirmat
prin activitatea lor în cadrul colegiului

IX.4 CALITATEA PERSONALULUI DIDACTIC:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
Nr.

Gradul didactic

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

Gradul I
Gradul II
Definitivat
Debutant

40
4
2
0

40
5
2
1

44
6
4
0

42
4
6
2

Publicaţii

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017
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crt.
1.
2.
3.

Articole publicate
Simpozioane
Cărţi

28
17
4

Nr.
crt.
1.
2.

Gradații de merit obținute în anul școlar
Personal didactic
Personal didactic auxiliar

Nr.
crt.

Calificative obținute

1.
2.

10
12
4

16
15
4

10
16
0

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

8
0

0
0

1
2

4
1

2014–
2015–
2016–
2015
2016
2017
B FB S B FB S B FB S B FB
- 42 - - 40 - - 45 - - 43
- 8 - - 8 - - 7 - - 7

2013–2014
S
-

Personal didactic
Personal didactic auxiliar

IX.5 CURSURI DE FORMARE/PERFECŢIONARE:
Numărul creditelor transferabile obţinute la nivelul colegiului
Numărul publicaţiilor

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

542

1235

610

1407

2013–2014
25

2014–2015
10

2015–2016
11

2016–2017
9

Continuarea studiilor:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

An şcolar
2013–2014
2014–2105
2015–2016
2016–2017

Doctorat

Masterat

3
3
3
5

14
14
16
15

Cursuri postuniversitare
6
6
6
7

Analiza SWOT:
PUNCTE TARI:
PUNCTE SLABE:
 numărul mare de profesori cu gradul didactic
 numărul mic de cadre didactiI/masterat/cursuri postuniversitare/doctori;
ce auxiliare cu gradații de merit.
 100% calificative FB in rândul întregului
personal didactic;
 implicarea profesorilor colegiului în activităţi
metodice (4 şefi de cerc şi 12 metodişti în
anul şcolar 2015-2016 la nivelul liceului);
 interesul mare la nivelul colectivului pentru
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formarea continuă
OPORTUNITĂŢI:
AMENINŢĂRI:
 posibilitatea publicării de articole cu ISSN
 condiţionarea obţinerii crediteîn revista on-line a liceului.
lor transferabile de achitarea
unor taxe .

IX.6 INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI ŞCOLARE-CANTITATIV ŞI
CALITATIV – GIMNAZIU ȘI LICEU
1. Rezultate şcolare: ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune este de peste 97%.
o Clasele de sfârşit de ciclu sunt motivate de examenele finale şi de admiterea spre nivelele superioare ale sistemului de învăţământ.
o Procentul de promovabilitate la examenele naţionale:
 Evaluare naţională
 sesiunea iunie 2016: 100%;
 sesiunea iunie 2017: 100%.
 Bacalaureat:
 Sesiunea iunie-iulie 2013: 97,38% promovabilitate;
 Sesiunea iunie-iulie 2014: 97,74% promovabilitate;
 Sesiunea iunie-iulie 2015: 97,54% promovabilitate;
 Sesiunea iunie-iulie 2016: 98,48% promovabilitate;
 Sesiunea iunie-iulie 2017 : 100 % promovabilitate.
 Examene de Competenţe profesionale - liceu (limbi moderne, informatică): 100% .
2. Comportament social
o Proveniţi din medii sociale diferite şi zone ale oraşului şi judeţului diferite, elevii sunt
preponderent din familii care manifestă interes pentru viitorul copiilor,
o Comportamentul lor social este pe măsura educaţiei iniţiale primite, adică civilizaţi,
educaţi şi cu posibilităţi materiale relativ bune.
o Elevi ce primesc burse sociale:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

An şcolar
2013–2014
2014–2015
2015–2016
2016–2017

Bani de liceu
79
74
55
42

3. Disciplina: stare disciplinara este buna, fără abateri disciplinare.
4. Absenteism: este bine monitorizat de către profesorii diriginți.
5. Rata a abandonului școlar: nu este cazul.
6. Probleme comportamentale: nu exista probleme deosebite.
7. Încălcări ale legii: nu este cazul.
8. Activități sociale si culturale
Școala a fost implicata în:
o activități sociale si culturale cu partenerii tradiționali: Primăria Municipiului Oneşti, Protoieria Oneşti, Penitenciarul Tg Ocna, Universitatea din Bacău, Biblioteca municipală,
Muzeul de Istorie din Oneşti, Asociația „Incluziunea‖ Onești;
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o activități cu eficiență și valențe educative deosebite precum cele organizate în cadrul Zilelor Liceului, Zilei Holocaustului, Zilei Naționale a României, Proiectului SNAC etc.;
o activități de voluntariat în care s-au implicat atât cadrele didactice cât si elevii;
o participarea cadrelor didactice la simpozioane județene, naționale si internaționale.

IX.7 INSERŢIA ABSOLVENŢILOR – GIMNAZIU ȘI LICEU
o gimnaziu:

Total absolvenți ai clasei a VIII-a
Număr de absolvenți care studiază în continuare la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”

Anul școlar
2015-2016
29

Anul școlar
2016-2017
33

26

30

o liceu:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Criteriul de analiză
Absolvenţi
Studenţi în România
Studenţi în străinătate
Şcoala Postliceală
Plecaţi în străinătate
Nu se cunosc informaţii

An şcolar
2013–2014
177
137
7
2
2
29

An şcolar
2014–2015
203
151
20
3
2
27

An şcolar
2015–2016
191
150
10
4
1
26

An şcolar
2016–2017
193
154
13
3
3
20

IX.8 CURRICULUM UTILIZAT DE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT – GIMNAZU ȘI
LICEU
o Gimnaziu:
a. Clasa a VI-a – VIII-a: OMEC nr. 3638/ 11.04.2001;
b. Clasa a V-a: OMENCS 3590/05.04.2016, însoțit de PRECIZARI OMENCS
3590/2016 - Predarea intensivă a limbii moderne 1.
o Liceu:
a. Ciclul inferior (clasa a IX-a, a X-a), filiera teoretică, profil uman și real, specializările Filologie, Matematică-informatică, Științe ale naturii, OMECT nr.
3410/16.03.2009-anexa 1.
b. Ciclul superior (clasa a XI-a, a XII-a), filiera teoretică, profil uman și real,
specializările Filologie, Matematică-informatică, Științe ale naturii, OMECT
nr. 3410/16.03.2009-anexa 2.

X. ANALIZA NEVOILOR EDUCAȚIONALE ȘI DE FORMARE
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X.1 REURSE CURRICULARE
a) Dezvoltarea curriculară:
Nr.
Opțional
crt.
1.
De aprofundare/extindere
2.
Ca materie nouă

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

35
13

28
32

25
23

31
27

PUNCTE TARI:
PUNCTE SLABE:
 oferta educațională a fost diversificată,
 scăderea numărului de ore de oporele de Currículum la Decizia Școlii
țional ca disciplină nouă
(CDŞ) fiind adaptate profilului și specializării, asigurând o dezvoltare armonioasă a
personalității elevilor;
 orele de CDŞ au răspuns cerințelor și preocupărilor elevilor și beneficiarilor indirecți;
 CDŞ a asigurat formarea și dezvoltarea
competențelor pentru pregătirea examenului de bacalaureat;
 orele de CDŞ. au asigurat o mai mare capacitate de exprimare a imaginației și creativității profesorilor și elevilor.
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X.2 RESURSE UMANE
ELEVI
Gimnaziu

Rezultate olimpiade naționale - gimnaziu
12
10
10

9

8
6

5

4
2
0

2014-2015

2015-2016

2016-2017

5

10

9

gimnaziu

Certificări lingvistice - gimnaziu
4
4
2
0

0

0

0
0

0

0

2
2

KET/PET

2014-2015
0

2015-2016
0

2016-2017
2

FCE

0

0

2

TOTAL

0

0

4

KET/PET

Certificări digitale - gimnaziu
2.5
2
2
1.5
1
1
0.5
0
0
gimnaziu

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1

2

0
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Absențe pe elev - gimnaziu
8.00
7.00

7.06
6.546.53

6.53

6.00

5.485.48

5.00
4.00

4.143.98

3.61
3.38

3.00
2.00
1.051.05
0.76
0.370.54

1.00
0.00

Total

Motivate

Nemotivate

Absențe pe elev gimnaziu 20122013

4.14

3.38

0.76

Absențe pe elev gimnaziu 20132014

3.98

3.61

0.37

Absențe pe elev gimnaziu 20142015

7.06

6.53

0.54

Absențe pe elev gimnaziu 20152016

6.54

5.48

1.05

Absențe pe elev gimnaziu 20162017

6.53

5.48

1.05
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Rezultate admitere liceu

12.00

8.00
6.00

7.89

10.00

7.89

10.00

9.99

9.93

9.79

9.66

10.00

8.12 10.00

8.76 10.00

8.36

9.73

9.62
8.03
8.55

10.00

8.07 10.00
8.62

7.52
6.53

6.53

4.00
2.00

7.54
0.00

9.83

9.76

7.72

9.97

7.78

9.79

7.58

9.29

7.66

9.53

ultima prima ultima prima ultima prima ultima prima ultima prima ultima prima
medie medie medie medie medie medie medie medie medie medie medie medie
2012

Filologie

7.94

7.54

9.83

2013

7.94

9.76

2014

7.72

9.97

2015

7.78

9.79

2016

7.58

9.29

2017

7.66

9.53

Matematica-Informatica 6.53 10.00 6.53 10.00 7.52 10.00 8.36 10.00 8.55 10.00 8.62 10.00

Stiinte ale Naturii

7.89

9.66

7.89

9.79

8.12

9.93

8.76

9.99

8.03

9.62

8.07

9.73
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Liceu

Rezultate olimpiade naționale - liceu
8

7

7

6

6
5
4
3
2

1

1
0

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1

6

7

liceu

Certificări lingvistice - liceu
37

40
30

13

6

20
10

2

3
1

4

3

1

22

21
20

16
12

14

1

0 21

1

2015-2016

0
CAE

DELF

IELTS

2013-2014
TOEFL

TOTAL

DELF
3

IELTS
14

TOEFL

2013-2014

CAE
4

TOTAL
21

2014-2015

13

1

22

1

37

2015-2016

6

1

12

1

20

2016-2017

2

3

16

0

21

Certificări digitale - liceu
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
liceu

92
72

75

2014-2015

2015-2016

2016-2017

92

72

75
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Absențe pe elev - liceu
40.00
30.00

32.42
25.47

27.53

29.30

28.76
16.95

20.00

19.05

11.73

7.75

10.00
0.00

21.01

20.68

18.89

8.52

8.48

Total

Motivate

Nemotivate

Absențe pe elev liceu 2012-2013

32.42

11.73

20.68

Absențe pe elev liceu 2013-2014

25.47

16.95

8.52

Absențe pe elev liceu 2014-2015

27.53

19.05

8.48

Absențe pe elev liceu 2015-2016

29.30

18.89

10.41

Absențe pe elev liceu 2016-2017

28.76

7.75

21.01

10.41
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ANALIZA SWOT :
PUNCTE TARI:
PUNCTE SLABE:
 atingerea țintei strategice propusa in
 creșterea numărului de absențe la
Planul de dezvoltare instituționala
elevi datorită faptului că o parte a
privind obținerea locului I în ierarhia
acestora nu sunt din localitate;
liceelor teoretice pe plan local și locu lipsa nivelului primar poate deterlui I-III în ierarhia județeană, după remina o fluctuație a numărului de
zultatele la examenul de bacalaureat si
elevi înscriși în clasa a V-a.
evaluare naționala;
 procentul de promovabilitate la examenele de bacalaureat si evaluare naționala 100% pentru anul școlar 2016–
2017;
 îndeplinirea planului de școlarizare
pentru anul 2017–2018;
 creșterea ultimei medii de admitere la
liceu, la toate specializările;
 numărul mare de elevi care-si urmează
studiile in forma de zi la facultate, medii mari de admitere la facultate din
toate centrele universitare din tara si
unele centre universitare din Europa;
 situația școlara buna a promovabilității
pe fiecare nivel de invățământ;
 numărul mare de cadre didactice foarte
bine pregătite, majoritatea având gradul
didactic I si II in invățământ, 4 profesori cu doctorat: limba si literatura ro42
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mana, fizică, filosofie sau istorie;
 creșterea numărului de cadre didactice
motivate pentru formarea continua,
existenta de formatori pentru diverse
materii: limba si literatura romana, fizica, informatica, istorie, franceza, engleza, psihologie;
 majoritatea cadrelor didactice au cunoștințe de operare PC;
 rezultate de excepție ale unor profesori
privind învățământul de performanta si
stimularea competiției pentru rezultate
foarte bune la examenele naționale si
examene de admitere (liceu si învățământul superior);
 creșterea numărului de elevi participanți/premianți la concursurile si olimpiadele școlare;
 solicitări foarte mari pentru înscrierea
elevilor in învățămâtul gimnazial.
OPORTUNITATI
AMENINTARI
 Existenta posibilităților de a derula
 bugetul limitat al comunității locale
anumite proiecte de investiţie în baza materia- fata de nevoile şcolii;
lă;
 creşterea ratelor absenteismului şi de
 Sprijin din partea Consiliului
abandon şcolar la nivel național și
Reprezentativ al Părinţilor pentru rezolvarea
regional ;
problemelor materiale curente.
 schimbările dese de politici educaţionale.

X.3 RESURSE MATERIALE ȘI EDUCAȚIONALE
Resurse materiale ale unităţii şcolare:
o Colegiul are 5 corpuri de clădire: 3 corpuri cu destinaţia învăţământ, o sală de
sport şi o cantină cu un număr de 200 de locuri
o Colegiul are în dotare 2 terenuri de sport.
Număr săli de clasă:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

An şcolar

Gimnaziu

Liceu

Total

2013–2014
2014–2015
2015–2016
2016–2017

2
3
4
4

28
28
28
28

30
31
32
32

o Numărul laboratoarelor: 2 laboratoare de fizică (1 pentru gimnaziu şi 1 pentru liceu),
1 laborator de chimie, 1 laborator de biologie, 4 laboratoare de informatică;
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o Numărul cabinetelor: 1 cabinet de limbi moderne, 1 sală de muzică, 1 cabinet de consiliere psiho-pedagogica, 1 cabinet de geografie;
o Colegiul este conectat la Internet, conform contractelor nr. 28 din 30.07.2013 şi nr.
9349002499 din 5.04.2016.
o Dotarea cu resurse materiale pentru fiecare catedră/compartiment (anexa)
Biblioteca şcolară are un fond de carte de 26 732 volume.
Nr. crt.
1.

Gimnaziu
125 elevi

Liceu
691 elevi

Profesori
35

Total
851

Biblioteca – proiecte și parteneriate
Proiecte/Parteneriate an școlar 2016-2017
 Proiect educațional Atelier de creație artistică Și eu pot în parteneriat cu: Biblioteca Municipală ―Radu Rosetti‖, Onești, Colegiul Național Dimitrie Cantemir, Onești, Școala cu
clasele I-VIII, Helegiu;
 Proiect educațional Literatură, armonie și culoare – Jurnal de călătorie în cele patru anotimpuri între Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești, Școala Gimnazială Nr. 1
Onești, Colegiul Național „Costache Negri‖ Târgu Ocna și Școala Gimnazială Oituz;
 Proiect internațional „Bookmark Exchange‖ – CCD Bacău;
 Protocol de colaborare – „Pași spre cunoaștere‖ (Creații Handmade: Quilling, Origami,
Cusături, Pictură) între Colegiul Național „Dimitrie Cantemir‖ Onești și Școala Gimnazială Nr. 1 Onești;
 Proiect educațional „Târgul mărțișoarelor‖, ediția a X-a, Colegiul Național „Dimitrie
Cantemir‖, Onești și Asociația „Incluziunea‖, Onești;
 Cerc școlar „Mâini dibace‖ inițiat de bibliotecar Veronica Boros în cadrul Bibliotecii
„Marin Sorescu‖;
 Protocol de colaborare – Concurs național „Sărbătorim mărțișorul‖ între Școala Gimnazială Savin Popescu, Giurgiu și Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești.
Proiecte/Parteneriate an școlar 2015-2016
 Protocol de colaborare – „Pași spre cunoaștere‖ (Creații Handmade: Quilling, Origami,
Cusături, Pictură) între Colegiul Național „Dimitrie Cantemir‖ Onești și Școala Gimnazială Nr. 1 Onești;
 MAGIA CRĂCIUNULUI
 Activitatea „Magia Crăciunului‖ s-a desfășurat la Biblioteca „Marin Sorescu‖ din cadrul
Colegiului Național „Dimitrie Cantemir‖ în data de 19 decembrie 2015.
 Proiectul de voluntariat „Dăruind vei dobândi‖
Proiecte/Parteneriate an școlar 2014-2015
 Proiect educațional Atelier de creație artistică ―Și eu pot‖ în parteneriat cu: Biblioteca
Municipală ―Radu Rosetti‖, Onești, Colegiul Național Dimitrie Cantemir, Onești, Școala
cu clasele I-VIII, Helegiu;
 Spectacol ―De Crăciun sa fi mai bun‖ desfășurat in cadrul Bibliotecii ―Marin Sorescu‖;
 Proiectul de voluntariat „Dăruind vei dobândi‖ în care ne-am propus să determinăm comunitatea locală să se implice într-o campanie de sensibilizare prin muncă de voluntariat
acordând ajutor moral şi material semenilor noştri.
 Luna decembrie o dedicăm în fiecare an acțiunilor de voluntariat.
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Număr de proiecte/parteneriate

2014-2015
4

2015-2016
4

2016-2017
7

Impactul proiectelor derulate in biblioteca colegiului:
Rezultatele proiectelor și experiența pozitivă au fost cunoscute la nivelul tuturor participanților, opiniei publice, comunității prin diferite mijloace de comunicare:
 Decorarea școlii cu panouri
 Mărțișoare care au fost vândute la Târgul mărțișorului. Banii strânși din comercializarea
mărțișoarelor au fost donate
 Recitaluri de poezie
 Spectacole de muzică
 Spectacole de literatură engleză
 Pachete cu alimente donate copiilor de la Centrul Bunavestire, bătrânilor de la Biserica
Romano-catolica Sfânta Tereza, persoanelor cu dezabilități de la Centrul de zi Binecuvântați copii, copiilor aflați în evidența Fundației Oaza, persoanelor vrâstnice de la Biserica
Sfântul Neculai din Onești.

 Afișe
 Pliante
 Aparii mass media
X. 4 CABINETUL MEDICAL funcţionează în baza contractului de prestări servicii nr. 60
din 4.01.2017.
 Programul cabinet medical: medic:
Luni: 800–1200; Miercuri: 800-1200
asistent medical principal:
Luni-vineri: 800–1400; 1400–1500 (teren).
Colegiul dispune de 28 de băi (12 pentru fete, 12 pentru băieţi, 4 pentru profesori) şi
35 de duşuri.

X.5 NIVEL DE DOTARE CU RESURSE MATERIALE:
Dotările laboratoarelor sunt noi şi actualizate anual,o parte din acestea fiind obţinute prin
proiectul de reabilitare şi o parte din achiziţii cu fonduri proprii.
Şcoala dispune de 40 de videoproiectoare, 5 table interactive, 24 de laptop-uri la dispoziţia
cadrelor didactice și didactice auxiliare, 140 de calculatoare utilizate de elevi, cadre didactice,
didactice auxiliare.
ANALIZA SWOT:
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 starea bună a clădirilor şi dotarea
 imposibilitatea de a achiziţiona în
modernă contribuie la atragerea elevitimp real inovaţiile educaţionale datolor în instituţia noastră;
rită restricţiilor bugetare.
 existenţa laboratoarelor pentru fiecare
disciplină/arie curriculară;
 biblioteca este foarte bine dotată şi
implicată în proiecte educaţionale.
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
 posibilitatea realizări unui mare de
 repartizarea elevilor în trei corpuri de
45
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ore cu ajutorul metodelor moderne
orientarea învăţării pe aspecte practice şi îmbinarea eficientă a acestora cu
aspectele teoretice.

clădire poate slăbi controlul profesorilor asupra elevilor în timpul pauzelor.

X.5 CABINET PSIHOPEDAGOGIC
Programul cabinetului psihopedagogic
Ziua săptămânii
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri

Interval orar
10 - 15
13 - 15
9 - 10
12 - 15
10 - 12
14 - 15

În cadrul Colegiului Național „Dimitrie Cantemir‖, Onești funcționează un Cabinet de
Asistență Psihopedagogică modern dotat și utilat, unde elevii, cadrele didactice și părinții se
pot adresa cu încredere pentru a se consilia și pentru a-și rezolva probleme personale/interpersonale de ordin psihosociologic sau educațional, care privesc mediul școlar, dificultăți de relaționare și comunicare la nivel de microgrup/macrogrup (clasa de elevi, școală, familie, comunitate). Consilierul școlar care este de specialitate psiholog, se axează pe dezvoltarea pozitivă personală, educațională și socială a fiecărui individ. Dezvoltarea personală presupune cunoașterea de sine și a imaginii de sine, formarea unei capacități de decizie responsabile, relaționare armonioasă, controlul stresului, însușirea unor tehnici de învățare eficientă,
atitudini creative, orientare și opțiuni vocaționale realiste conform cu aptitudinile școlare individuale. Consilierul școlar se ocupă și de promovarea sănătății mentale, a stării de bine,
prin asigurarea unei funcționări optime din punct de vedere somatic, fiziologic, mental, emoțional și social și nu în ultimul rând de activitatea de prevenție a comportamentelor indezirabile, negative, antisociale, a neîncrederii în sine, a conflictelor interpersonale, a situațiilor de
criză și dificultăților de învățare. Tot în responsabilitatea profesorului consilier școlar mai
revine și dezvoltarea la elevi a unor capacități de planificare a carierei și management al învățării, iar prin consiliere elevii pot face față mai eficient factorilor de stres și sarcinilor de zi cu
zi, ameliorând astfel calitatea vieții școlare sau profesionale din cadrul unei organizații. Consilierea individuală este un act confidențial, păstrându-se anonimatul persoanei, confidențialitatea unui diagnostic și a conținutului activității de consiliere față de alte persoane. Prin consiliere și orientare școlară permanentă, se ajunge la păstrarea unui echilibru în viața de zi cu
zi, la reușita profesională și școlară, mai precis, alegerea bine motivată a unor școli, a unui
specializări/profil sau profesii viitoare conform performanțelor intelectuale și aptitudinilor
școlare ale elevului depistate în urma aplicării unor teste psihologice profesionale, la cererea
elevului, a părintelui. Profesorul consilier școlar menține în permanență colaborarea cu părinții și profesorul diriginte, alți profesori sau conducerea școlii, în vederea stabilirii unui parteneriat educațional eficient, în beneficiul elevului, în păstrarea unei armonii intrafamiliale și
în mediul școlar, de relaționare strânsă în asigurarea triunghiului educațional și preîntâmpinarea sau identificarea disfuncționalităților educaționale interindividuale/intraindividuale în
timp util, cu corectarea, combaterea și ameliorarea lor.
Facilitățile pe care le pune a dispoziție cabinetul:
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spaţiu destinat cabinetului de consiliere psihopedagogică, dotat cu calculator, multifuncţională, laptop, videoproiector, reportofon, mobilier, materiale consumabile;
 program computerizat de testare psihologică: B.T.P.A.C. ;
 program computerizat de testare psihologică C.A.S.;
 teste psihologice cu licenţe de utilizare: teste de inteligenţă; teste de temperament; teste
de personalitate, teste de atenție concentrată, memorie, interese, aptitudini, etc.;
 cârti, reviste, ghiduri, broșuri informative;
 materiale utile profesorilor diriginți (ghiduri pentru orele de consiliere);
 baza informaţională pentru asistenţă psihopedagogică şi socială.
Activități desfășurate la cabinet
 Consilierea psihologică a elevilor, părinţilor, consultanţă pentru profesorii diriginţi.
 Consilierea individuală a elevilor
 Consilierea de grup
 Consilierea părinţilor
 Consilierea profesorilor.
Ca urmare a activităților desfășurate cu părinții, elevii, cadrele didactice se recomandă:
implicarea familiei în viaţa şcolară deoarece criza de timp şi financiară a unor părinţi reduce
timpul alocat acestei activități;
informarea, orientarea şi consilierea elevilor privind alegerea carierei, să se facă în echipe de
profesori-diriginte-consilier școlar-părinți;
implicarea mai mare a cadrelor didactice în derularea unor proiecte educaţionale/de consiliere școlară;

X.6 RESURSE FINANCIARE
Resurse materiale si financiare (situație analitica)
Evoluția globala a bugetului colegiului în ultimii trei ani financiari:
Sumele sunt exprimate în mii lei
Anul
Buget aprobat
Execuție bugetară
Cost standard/elev
Cheltuieli de
personal
Cost standard/elev
Cheltuieli materiale
Număr de elevi
la începutul
anului financiar

2014
3504

2015
3884

2016
3850

2017
3850

3504

3884

3850

4257

2492

2520

3043

3740

380

403

408

420

832

895

913

915

Sumele sunt exprimate în mii lei
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Titlu bugetar
Titlul I- Cheltuieli de personal
Titlul II- Bunuri si servicii

2014
2768
429

2015
3190
491

2016
3134
521

2017
3483
573

Titlul IX- Asistenta sociala
Titlul X- Alte cheltuieli
Total

192
115
3504

101
102
3884

101
94
3850

133
68
4257

X.8 RELAŢII SISTEMICE
Impactul proiectelor și activităților extrașcolare desfăşurate la Colegiul Naţional „Dimitrie
Cantemir‖ în perioada 2014-2017:
 elevii de gimnaziu
 au fost „umbra‖ părinților la locurile de muncă ale acestora (în cadrul proiectului „Job
Shadow Day‖);
 din municipiu Onești și-au îmbunătățit cunoștințele de limbă și cultură franceză prin
participarea la „Școala de vară de franceză‖;
 au fost informați cu privire la pericolele aduse de consumul de droguri și delincvența
juvenilă;
 au participat la activități de ecologizare, plantare de arbori, campanii de colectare selectivă a deșeurilor – maculatură;
 și-au exersat și popularizat talentele organizatorice și artistice prin participarea la
spectacolele „Miss și Mister Cantemir‖, „Elev Talentat de Cantemir‖;
 au participat la minispectacolul „Everlasting Shakespeare‖, care a fost organizat de
catedra de limba engleză la biblioteca liceului;
 au fost introduși în tainele programării prin participarea la proiectul „Ora de programare‖;
 au realizat desene pe teme ecologice în cadrul competiției organizate prin proiectul
„Onești zâmbește!...astăzi suntem mai curați‖;
 au fost conștientizați de importanța ONG-urilor în societatea civilă prin participarea la
proiectul „Cioc, cioc, cine este? ONG‖;


elevii de liceu
 au făcut schimburi de experiență cu elevii de la liceul „Ion Creangă‖ din Chișinău;
 au participat la proiectul de formare profesională Erasmus+ „Future career? Touch
IT!‖, s-au deplasat în Anglia, la Universitatea din Portsmouth.
 și-au exersat cunoștințele antreprenoriale prin activitățile proiectului „Firma de exercițiu‖. Au participat și au fost premiați la Târgul firmelor de exercițiu 2015;
 au făcut voluntariat la Asociația social-filantropică „Sf. Voievod Ștefan cel Mare –
Hârja‖;
 au participat la dezbaterile organizate de Clubul de Debate, au participat la competiții
de debate;
 au participat la minispectacolul „Everlasting Shakespeare‖, care a fost organizat de
catedra de limba engleză la biblioteca liceului;
 au realizat produse informatice sub îndrumarea mentorilor de la Microsoft România;
 au participat la activități de ecologizare, plantare de arbori, campanii de colectare selectivă a deșeurilor – maculatură;
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 și-au exersat și popularizat talentele organizatorice și artistice prin participarea la
spectacolele „Miss și Mister Cantemir‖, „Elev Talentat de Cantemir‖;
 au fost „umbra‖ părinților la locurile de muncă ale acestora (în cadrul proiectului „Job
Shadow Day‖);
 din municipiu Onești și-au îmbunătățit cunoștințele de limbă și cultură franceză prin
participarea la „Școala de vară de franceză‖;
 au fost informați cu privire la pericolele aduse de consumul de droguri și delincvența
juvenilă;
 au fost conștientizați de importanța ONG-urilor în societatea civilă prin participarea la
proiectul „Cioc, cioc, cine este? ONG‖;
 au realizat desene pe teme ecologice în cadrul competiției organizate prin proiectul
„Onești zâmbește!...astăzi suntem mai curați‖;
Proiecte/parteneriate/activități extrașcolare
Nr. crt.
1.
2.
3.

An școlar
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Locale
36
10
41

Naționale
8
6
3

Internaționale
1
1
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Proiecte/parteneriate/activități extrașcolare
41

36

50
40
30

10
8

20
10

6
3

0

1

0
2014-2015

Internaționale

Locale
Naționale

1

Internaționale
2015-2016

2014-2015
0

2016-2017
2015-2016
1

2016-2017
1

Naționale

8

6

3

Locale

36

10

41
Total, 20162017, 72

Total, 20142015, 48

Parteneriate,
2016-2017, 51
Total, 20152016, 43 Protocoale

Total, 20132014, 36
Parteneriate
Protocoale,
Parteneriate, Parteneriate,
2013-2014, 30
Total
2014-2015, 27 2015-2016, 27Protocoale,
Protocoale,
Total, 2012Protocoale,
2014-2015, 21
2016-2017, 21
Protocoale,
2013, 17
2015-2016,
16
2012-2013, 14
Parteneriate,
Parteneriate,
2013-2014, 6
2012-2013, 3

-

Parteneriate

Parteneriate,
2016-2017, 51

2012-2013
Parteneriate, Parteneriate,
2014-2015, 27 2015-2016, 27

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Parteneriate,
2012-2013, 3

Parteneriate,
2013-2014, 6
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ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
PUNCTE SLABE:
 existenta unor relaţii stabile şi durabi numărul redus de proiecte europene
le (strategice) cu autoritățile si instipe care şcoala le derulează;
tuțiile locale si cu agenții economici;
 insuficienta diseminare a experienţelor pozitive în cadrul instituţiei.
 colaborare buna intre colectivul de
cadre didactice si Consiliul Elevilor;
 structura activa a unor membri ai
Comitetelor de părinți pe școala si
clase;
 creșterea numărului de protocoale,
parteneriate,
activitatea
extracurriculare atât la nivel gimnazial cat si liceal;
 creșterea gradului de interes in rândul
elevilor si al cadrelor didactice de a se
implica in activități extracurriculare;
 implicarea tuturor cadrelor didactice
şi a elevilor în activităţi extracurriculare în perioada Școala altfel;
 colaborarea scolii cu instituții de
invățământ superior de profil, pentru
stimularea continuării studiilor de către absolvenții de liceu si pentru creșterea performantelor școlare.
OPORTUNITĂŢI:
AMENINŢĂRI:
 imaginea favorabilă a unităţii de învă numărul din ce în ce mai mare de
ţământ în comunitatea locală;
părinţi care lucrează în străinătate;
 lobby din partea părinților si a foștilor
 dezvoltarea mediului competiţional
absolvenți privind calitatea educației
local;
oferita de unitatea noastră școlara;
 particularitățile
situației
socio51
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accesul la piaţa muncii europene;
accesul la studii pe plan International;
politicile naţionale şi europene favorabile educaţiei considerată prioritate
naţională;
programul „Bani de liceu‖ pentru susținerea elevilor defavorizați;
existenţa cadrului european pentru derularea de proiecte de cooperare şi
dezvoltare.

economice.

XI. STRATEGIA PROIECTULUI DE DEZVOLARE INSTITUȚIONALĂ

XI.1 FORMULAREA STRATEGIEI
Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir‖ își propune sa asigure o pregătire generală şi
de specialitate la standarde superioare de calitate, prin corelarea formarii elevilor cu necesitățile comunității locale si cu standardele educaționale ale UE, asigurând egalitatea șanselor,
integrarea sociala si profesionala a absolvenților.

XI.2 ŢINTE STRATEGICE
T1. Perfecționarea activității de management la toate nivelurile instituției in scopul eficientizării si adecvării la nevoile exprimate de beneficiari.
T2. Promovarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor, reducerii
absenteismului şi îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale si testările internaționale.
Scopul: Absolventul din societatea actuală trebuie recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate şi flexibilitate resimţite de economie prin piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială şi
cultura societăţii noastre româneşti şi europene. Este necesară introducerea unei dimensiuni
europene în educaţie, la toate nivelurile şi facilitarea accesului larg, transnaţional, la resursele
educaţionale din Europa.
T3. Sporirea calităţii serviciilor educaţionale şi stimularea excelenţei prin implementarea
unui curriculum centrat pe educat şi competenţe cheie achiziţionate, necesare elevilor pentru
accederea în forme superioare de învăţământ.
T4. Proiectarea si realizarea activității educative curriculare si extracurriculare care sa
asigure formarea complexa si armonioasa a personalității tinerilor cantemireni.
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Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

Ţinte
UE
„Educație și
formare 2020”
Îmbunătățirea
calității și eficienței educației și formării.

Ţinte
Guvernul României
2017–2019
Creşterea performanţei sistemului
românesc de învăţământ.

Ţinte
PLAI Bacău
2014–2020

Ţinte
Colegiul Național
„Dimitrie Cantemir”

Anticiparea şi
asigurarea la nivelul
reţelei a posibilităţilor
de constituire a
claselor pentru
continuarea studiilor în
ciclul superior al
liceului - în cadrul
fiecărui traseu de
pregătire planificat.

T3: Sporirea calităţii
serviciilor educaţionale şi stimularea excelenţei prin implementarea unui curriculum
centrat pe educat şi
competenţe cheie achiziţionate, necesare
elevilor pentru accederea în forme superioare
de învăţământ.
Promovarea
Asigurarea
Colaborare în teritoriu T2: Promovarea diechității, a coe- politicilor de
pentru asistenţă
mensiunii europene şi
ziunii sociale și echitate socială.
specializată, consiliere a egalităţii de şanse în
a cetățeniei
şi sprijin în favoarea
educaţia elevilor, reactive.
familiilor/elevilor cu
ducerii absenteismului
risc de abandon
şi îmbunatatirea rezultimpuriu (din medii
tatelor la examenele
sociale sau etnice
naționale si testările
defavorizate, familii de internaționale.
emigranţi, familii
monoparentale).
Susţinerea ele- Asigurarea deprinRealizarea unor
T4: Proiectarea si reavilor capabili
derilor şi competen- legături compatibile
lizarea activității edude inovare şi
ţelor care să permită între ciclurile de
cative curriculare si
creaţie.
dezvoltarea persoînvățământ și cerințele extracurriculare care sa
nală, intelectuală şi unei educații moderne. asigure formarea comprofesională din
plexa si armonioasa a
perspectiva învăţării
personalității tinerilor
pe tot parcursul
cantemireni.
vieţii.
Informatizarea Stimularea
Modernizarea și des- T4: Implementarea
şi asigurarea
creativităţii, inovării congestionarea
curriculum-ului școlar
accesului la
şi transferului
Curriculumului.
bazat pe competentele
internet rapid
tehnologic.
cheie ale U.E.
în toate unităţile şi instituţiile
de învăţământ.

XI.3 MOTIVAREA ALEGERII TINTELOR
Țintele stabilite respectă politicile si strategiile de dezvoltare naționale, regionale si locale:
 sunt realizabile cu resursele existente si previzibile;
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conduc la creșterea calității educației in învățământul cantemirean;
conduc la formarea spiritului de echipa in vederea atingerii obiectivelor propuse;
contribuie la menținerea si consolidarea prestigiului organizației.

X.4 DIRECȚII DE ACȚIUNE. PROGRAME DE DEZVOLTARE
.
Acces egal, nediscriminatoriu, la educație;
Susținerea elevilor capabili de performanta;
Reducerea absenteismului si a abandonului școlar din învățământul de stat,
Implementarea curriculum-ului școlar bazat pe competentele cheie ale U.E;
Asigurarea serviciilor de consiliere si orientare școlara, profesionala si de asistenta
psihopedagogică;
Susținerea formarii continue a resurselor umane;
Dezvoltarea unui parteneriat comunitar si International la standarde europene.










PROGRAME DE DEZVOLTARE
Nr.
crt.
1
2
3
4

DOMENIUL
PROGRAME PROPUSE
FUNCTIONAL
CURRICULUM SI VIATA Managementul la nivelul şcolii şi al clasei
SCOLARA
Calitatea procesului instructiv-educativ
Realizarea de activităţi educative pentru exersarea
RESURSE UMANE
în şcoală a calităţii de cetăţean
RESURSE MATERIALE SI Condiții de studiu şi de siguranță
FINANCIARE
RELATII COMUNITARE Dimensiunea Europeană a şcolii
SI SISTEMICE

XI.5 OPTIUNI STRATEGICE
I. CURRICULUM
I.1. Menținerea unui management participativ pentru asigurarea bunăstării si performantelor
elevilor.
I.2. Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ modern centrat pe elev,
având ca finalitate dobândirea competenţelor cheie europene şi realizarea unui act didactic
menit să asigure preformarea, optimizarea învăţării prin aplicarea eficientă pentru fiecare
disciplină, domeniu de studiu a standardelor naţionale şi a metodologiilor de evaluare.
I.3. Proiectarea unor programe adecvate încât, la fiecare catedră-comisie metodică, disciplină-arie curriculară, compartiment instituţional, să se atingă finalităţile dezirabile ale procesului de învăţământ.
Menţinerea colegiului în poziţia de lider al instituţiilor de învăţământ preuniversitar din zonă.
I.4. Creşterea rolului comisiei metodice a diriginţilor în vederea eficientizării activităţilor
educative, prin programe adecvate (proiecte care să vizeze ţinuta reprezentativă şi crearea
unui mediu adecvat în sala de curs, dar mai ales la nivel formativ) care să corespundă tendinţelor actuale manifestate în conturarea profilului personalităţii adolescenţilor.
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II. RESURSE UMANE
II.1 Asumarea responsabilităţii de către fiecare profesor şi elev din colegiu în scopul realizării unui proces de învăţământ cu dimensiuni calitative care să constituie premisa principală în
obţinerea performanţei şcolare.
II.2 Asigurarea perfecţionării cadrelor didactice prin grade didactice şi definitivat, dar şi prin
programe de formare continuă( oferite de ISJ Bacău, CCD Bacău, mediul academic) ca şi
revigorarea activităţii de perfecţionare la nivelul fiecărei catedre.
II.3 Depistarea şi stimularea elevilor capabili de performanţă în vederea obţinerii performanţelor la nivel judeţean, naţional, internaţional.
II.4 Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor.
III. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
III.1. Organizarea şi eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale şi a comisiilor
din colegiu prin aplicarea unor reglementări, proceduri şi instrumente de lucru pe domenii de
activitate.
III.2. Optimizarea bazei materiale in corelație cu cerințele de implementare a unui
invățământ modern si cu cerințele de îmbunătățire a calității.
III.3 Optimizarea impactului tehnologiilor informatice asupra mediului educaţional, în funcţie de nevoile şi interesele individuale de formare
III.4. Promovarea imaginii colegiului în comunitatea locală, bazată pe principii de marketing
educaţional.

IV. RELAŢII COMUNITARE
IV.1. Cooperarea cu mass-media locală, actualizarea/îmbunătățirea site-ului şcolii în vederea
unei informări eficiente şi rapide a cetăţenilor cu privire la procesul instructiv-educativ în
şcoală.
IV.2. Implicarea activă a întregului colectiv didactic, dar şi a părinţilor, comunităţii locale, a
celorlalte instituţii educative partenere în formarea la elevii de gimnaziu şi liceu a unor atitudini pozitive faţă de valorile societăţii în care urmează să se integreze.
IV.3. Programarea unor schimburi de experienţă cu instituţii similare de învăţământ din ţară
şi străinătate prin iniţierea unor noi programe de colaborare națională și europeană. Intensificarea colaborării cu comunitatea educativă locală, cu structurile organizatorice ale părinţilor,
tutorilor legali, cu instituţii ale educaţiei şi nu numai, din perspectiva Legii1-2011
IV.4. Realizarea unor parteneriate durabile cu instituţii educaţionale locale, naţionale, internaţionale pentru îmbunătăţirea imaginii şcolii, a calităţii actelor educaţionale şcolare şi extraşcolare.

XI. 6 ETAPE SI TERMENE DE APLICARE A STRATEGIEI
Nr.
crt.

Ţinta strategică

Opţiuni strategice

2017–
2018

2018–
2019

2019–
2020

2020–
2021

2021–
2022
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Nr.
crt.
1.

2.

Ţinta strategică

Opţiuni strategice

T1. Perfecționarea activității de management la toate
nivelurile instituției in scopul eficientizării si adecvării la nevoile exprimate de
beneficiari.

Menținerea unui management
participativ pentru asigurarea
bunăstării si performantelor
elevilor

T2 Promovarea dimensiunii
europene şi a egalităţii de
şanse în educaţia elevilor,
reducerii absenteismului si
îmbunătățirea rezultatelor la
examenele naționale si
testările internaționale

2017–
2018

2018–
2019

2019–
2020

2020–
2021

2021–
2022

Asumarea responsabilităţii de
către fiecare profesor şi elev
din colegiu în scopul realizării
unui proces de învăţământ cu
dimensiuni calitative care să
constituie premisa principală
în obţinerea performanţei
şcolare
Organizarea şi
eficientizarea activităţii tuturor
structurilor manageriale şi a
comisiilor din colegiu prin
aplicarea unor reglementări,
proceduri şi
instrumente de lucru pe domenii de activitate.
Cooperarea cu mass-media
locală,
actualizarea/îmbunătățirea
site-ului
şcolii în vederea unei informări eficiente şi rapide a cetăţenilor cu privire la procesul
instructiv-educativ în şcoală.
Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ modern centrat pe elev,
având ca finalitate dobândirea
competenţelor cheie europene
şi realizarea unui act didactic
menit să asigure preformarea,
optimizarea învăţării prin
aplicarea eficientă pentru
fiecare disciplină, domeniu de
studiu a standardelor naţionale
şi a metodologiilor de evaluare.
Asigurarea perfecţionării cadrelor didactice prin grade
didactice şi definitivat, dar şi
prin programe de formare
continuă (oferite de ISJ Bacău,
CCD Bacău, mediul academic) ca şi revigorarea activităţii de perfecţionare la nivelul
fiecărei catedre.
Optimizarea bazei materiale in
corelație cu cerințele de implementare a unui invățământ
modern si cu cerințele de
îmbunătățire a calității.
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Nr.
crt.

3.

4.

Ţinta strategică

T3: Sporirea calităţii serviciilor educaţionale şi stimularea excelenţei prin implementarea unui curriculum centrat pe educat şi
competenţe cheie achiziţionate, necesare elevilor pentru accederea în forme
superioare de învăţământ.

T4.Proiectarea si realizarea
activității educative curriculare si extracurriculare care
sa asigure formarea complexa si armonioasa a personalității tinerilor cantemireni.

Opţiuni strategice

2017–
2018

2018–
2019

2019–
2020

2020–
2021

2021–
2022

Implicarea activă a întregului
colectiv didactic, dar şi a părinţilor, comunităţii locale, a
celorlalte instituţii educative
partenere în formarea la elevii
de gimnaziu şi liceu a unor
atitudini pozitive faţă de valorile societăţii în care urmează
să se integreze.
Proiectarea unor programe
adecvate încât, la fiecare catedră - comisie metodică, disciplină - arie curriculară, compartiment instituţional, să se
atingă finalităţile dezirabile ale
procesului de învăţământ.
Menţinerea colegiului în poziţia de lider al instituţiilor de
învăţământ preuniversitar din
zonă.
Depistarea şi stimularea elevilor capabili de performanţă în
vederea obţinerii performanţelor la nivel judeţean, naţional,
internaţional
Optimizarea impactului tehnologiilor informatice asupra
mediului educaţional, în funcţie de nevoile şi interesele
individuale de formare
Programarea unor schimburi
de experienţă cu instituţii
similare de învăţământ din ţară
şi străinătate prin iniţierea
unor noi programe de colaborare naţională şi europeană.
Intensificarea colaborării cu
comunitatea educativă locală,
cu structurile organizatorice
ale părinţilor, tutorilor legali,
cu instituţii ale educaţiei şi nu
numai, din perspectiva Legii12011
Creşterea rolului comisiei
metodice a diriginţilor în vederea eficientizării activităţilor
educative, prin programe
adecvate (proiecte care să
vizeze ţinuta reprezentativă şi
crearea unui mediu adecvat în
sala de curs, dar mai ales la
nivel formativ) care să corespundă tendinţelor actuale
manifestate în conturarea
profilului personalităţii adolescenţilor.
Crearea de oportunităţi pentru
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Nr.
crt.

Ţinta strategică

Opţiuni strategice

2017–
2018

2018–
2019

2019–
2020

2020–
2021

2021–
2022

dezvoltarea rolului de partener
educativ al părinţilor.
Promovarea imaginii colegiului în comunitatea locală,
bazată pe principii de marketing educaţional
Realizarea unor parteneriate
durabile cu instituţii educaţionale locale, naţionale, intenționale pentru îmbunătăţirea
imaginii şcolii, a calităţii actelor educaţionale şcolare şi
extraşcolare.

DOMENIU
I. MANAGEMENT

II. DOMENIUL CURRICULUM

OBIECTIVE SPECIFICE
T1.I.1 Imbunătățirea managementului la nivelul scolii si al clasei de elevi.
T1.I.2 Creșterea corectitudinii întocmirii si eliberării actelor de studii si a
documentelor școlare.
T1.I.3 Eficientizarea activității CEAC
T1.II.1 Proiectarea si prezentarea unei oferte educaționale atractive si compatibila cu realitățile romanești contemporane si cu nevoile copiilor si tinerilor din județ.
T1.II.2.Responsabilizarea fiecărui reprezentant al organizației școlare,
in vederea desfășurării unui proces de invățământ cu finalitate ce vizează si asigura performanta
T2.II.3 Asigurarea accesului egal la educație pentru toți elevii colegiului
T2.II.4.Sustinerea performantelor elevilor cu aptitudini înalte prin organizarea si participarea la olimpiade, concursuri si competiții.
T2.II.5 Prevenirea abandonului școlar si reducerea absenteismului prin
masuri active de identificare a nevoilor beneficiarilor direcți si de optimizare a procesului instructiv-educativ.
 Aplicarea strategiilor de diferenţiere a programelor educaţionale,
în acord cu natura şi nivelul aptitudinilor şi intereselor cognitive
ale elevilor
 Asigurarea informării/accesului la resurse curriculare formale,
nonformale şi informale
 Utilizarea produselor curriculare care eficientizează şi facilitează
comunicarea didactică (softuri educaţionale, suporturi audiovizuale, medii de învăţare virtuale, ghiduri etc.)
 Flexibilitatea parcursurilor oferite de şcoală (structurarea nu a unui
învăţământ uniform şi unic pentru toţi, conceput pentru un elev
abstract ci a unui învăţământ pentru fiecare, pentru elevul concret)
Orientarea învăţării, stimularea gândirii creative şi critice, a activităţii independente precum şi a competenţelor proprii rezolvării de probleme.
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III. RESURSE UMANE

IV. RESURSE MATERIALE

V. RELATII SISTEMICE

T2.III.1 Asigurarea accesului unui număr mare de elevi la serviciile specifice de consiliere psiho-pegadogica, orientare școlara si profesionala.
T1 III.2 Asigurarea protecției, siguranței si sănătății personalului din școala
si a elevilor in timpul procesului de învățământ prin servicii specializate si
pin reglarea activității aferente segmentului P.S.I., încât sa se elimine cat
mai mult riscurile din acest domeniu.
T3.III.3 Identificarea nevoilor de dezvoltare profesionala a personalului
didactic, didactic-auxiliar si nedidactic si crearea de oportunități de formare
continua.
 Participarea deplină a „actorilor educaţiei‖ (cadre didactice-elevireprezentanţi ai comunităţii educative) la proiectarea şi la realizarea finalităţilor sistemului; la nivelul macrostructural şi la nivel
microstructural;
 Instituţionalizarea unei pedagogii a încrederii, a participării şi a
succesului;
Relevarea potenţialului fiecărui elev în cadrul sistemului de asistenţă
psihopedagogică
T1.IV.1 Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli adecvând obiectivele
strategice ale colegiului cu cerințele unei bune guvernări financiare.
T3.IV.2 Actualizarea si modernizarea bazei didactico-materiale in acord cu
standardele demersurilor curriculare.
T1. IV.3 Atragerea de resurse financiare extrabugetare si bugetare in vederea întreținerii si rafinării calității lucrărilor de investiții proiectate prin
oferta manageriala:
 reabilitarea acoperișului salii de sport;
 pavarea aleii spre corpul de clădire C.
T4.V.1 Crearea cadrului potrivit desfășurării unor activități educative in
spiritul valorilor morale
T4.V.2 Promovarea de parteneriate pe plan local, național si european,
T4.V.3 Promovarea imaginii liceului in comunitate utilizând principii de
marketing educațional.
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XII. PLAN OPERATIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018
Activități derivate
din obiectivele
specifice
1
.

Resurse

Detalierea
activităților

Umane/
Materiale
Financiare
Responsabil
OBIECTIV SPECIFIC I.1.: Imbunătățirea managementului la nivelul scolii si al clasei de elevi
Îndeplinirea
Realizarea analizei
Rapoartele anuale ale Hârtie 200 Director
atribuțiilor
si diagnozei privind comisiilor metodice
lei
manageriale
activitatea
unităii
Toner 400 Responsabilii comisiila nivelul scolii si al școlare in anul școlar Planul Managerial al lei
lor metodice
clasei de elevi, anul precedent.
CNDC si planurile
școlar 2017-2018
Elaborarea planului
manageriale
ale
managerial al unității comisiilor, catedrelor
si ale planurilor mana- pentru anul școlar
geriale pe catedre si 2017-2018,
comisii metodice.
Planificarea
Rapoartele de analiza
asistentelor la ore ale ale responsabililor de
directorului si directo- comisii
rului adjunct.

Termen

Septembrieoctombrie

Februarie

Indicatori de
realizare
Fisele postului

Masuri de reglare

Completare, revizuire după ședința CP

Raportul privind
Starea
invățământului
băcăuan in anul
școlar 2016-2017
Realizarea obiectivelor stabilite in
planul managerial
anterior

Completare, revizuire după ședința CP

Stabilirea obiectivelor pentru anul
școlar următor
Graficul de asistenta la ore

Elaborarea planului de
școlarizare pentru anul
școlar 2018-2019

Oferta educaţională

Hârtie 100
lei
Toner 200

Ianuariefebruarie
2018

Directori
CA
CP

Elaborarea CDS pen-

Metodologiile

in

Hârtie 200

Directori,

Comisia

Februarie
2018

Corelarea numărului de elevi de la
clasa a V si a IX a
si a calității lor cu
dezideratele ofertei noastre educaționale.
Imbunătățirea

Imbunătățirea ofer-
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Activități derivate
din obiectivele
specifice

2

1

1

Constituirea
Comisiilor si repartizarea
atribuțiilor, sarcinilor pentru membrii
colectivelor de lucru
in vederea valorificării
potențialului
individual prin consultare si implicare.

Detalierea
activităților
tru anul școlar 20182019
Elaborarea programului
de
activități
extracurriculare
Elaborarea graficelor
specifice grupurilor de
lucru
Realizarea proiectelor
curriculare pentru anul
școlar 2018-2019.

Resurse
Materiale

Financiare

vigoare

lei
Toner 300

Documentele structurilor organizate

Hârtie 200
lei
Toner 500
lei

Umane/
Responsabil
pentru
Curriculum,
Cadre didactice, Consilier educativ

Termen

Director,
director
adjunct, șefii comisiilor constituite

Septembrie
2017
Februarie
2018

Indicatori de
realizare
ofertei
nale

educațio-

Documentele
finalizate ale
grupurilor de
lucru pentru anul
școlar 2017-2018
Calitatea documentelor.

Masuri de reglare
tei educaționale

Analize periodice a
eficientei si a deciziilor adoptate

OBIECTIV SPECIFIC I.2 Creșterea corectitudinii întocmirii si eliberării actelor de studii si a documentelor școlare.
Verificarea corecti- Toate
cataloagele, Documente școlare
Hârtie 15 Director,
director Conform
Numărul de greAnalize periodice a
tudinii completării registrele matricole si
lei
adjunct, șefii comisii- termenului șeli a scăzut cu
eficientei si a decicataloagelor, regis- alte documente vor fi
Toner 150 lor constituite, diriginți
10% fata de anul
ziilor adoptate
trelor matricole si a verificate de responlei
anterior.
altor
documente sabilii comisiilor perișcolare in conformi- odice
tate cu Regulamentul privind actele de
studii si documentele școlare in învățământul preuniversitar Nr. 3844/2016
din 24 mai 2016
OBIECTIV SPECIFIC I.3: Eficientizarea activității CEAC/ Activarea si responsabilizarea comisiei de asigurare a calității procesului de invățământ din instituție, comisie
ce va monitoriza activitatea la toate nivelurile din colegiu.
Semestrial
Monitori
Colectarea
datelor Rapoartele comisiilor Hârtie 150 Director,
Fisele de monitoAnalize periodice a
zarea interna a pro- necesare completării privind
asigurarea lei
Responsabil CEAC,
rizare
eficientei si a deci-
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Activități derivate
din obiectivele
specifice
cesului de asigurare
a calității, elaborarea
rapoartelor de autoevaluare

2

Imbunătățirea seturilor de proceduri
pentru
aplicarea
coerenta si sistematica a metodologiilor
de implementare a
unor programe si de
organizare/desfășurare a unor
activități in vederea
realizării standardelor de performanta
școlara

3

Monitorizarea funcționarii comisiilor
metodice de Asigurarea a calității in
colegiu

1

Detalierea
activităților
raportului
Prezentarea stadiului
de completare a Raportului de evaluare
interna a calității pentru anul 2017-2018
Întocmirea planurilor
de îmbunătățire
Completarea RAEI
Revizuirea procedurilor existente
Elaborarea de proceduri in vederea realizării standardelor de
performanta

Resurse
Materiale

Financiare

calității procesului de
invățământ RAEI

Toner 500
lei
Internet 250
lei

Documente specifice:
regulamente, ordine,
legi,
metodologii
necesare
elaborării
fiecărei proceduri.

Umane/
Responsabil

Termen

Indicatori de
realizare

Masuri de reglare
ziilor adoptate

CEAC
CA

Director adjunct, șefii
comisiilor metodice

August
2018

Octombrie
2017

Toate cadrele
didactice vor
depune dosarele
pentru a fi verificate de CEAC
Raportul unitar de
evaluare interna
Procedurile vor fi
revizuite in anul
școlar 2017-2018

Consultanta la cerere

Verificarea procedurilor elaborate si
monitorizarea aplicării lor, dezbateri/diseminarea
modelelor de succes.
Revizuirea procedurilor in cazuri
obiective: carente
funcționale, aplicare greoaie, insuficienta etc.
Elaborarea
altor
proceduri.
Decizii,

Conform
Revizuirea proceduri- Documente, Manuale Hârtie 150 CEAC
Decizie de constigraficului
lor existente
specifice
lei
tuire a comisiilor.
Elaborarea de proceToner 500 Directori
Procese verbale
duri in vederea realilei
Rapoartele de
zării standardelor de
CA
autoevaluare si
performanta
evaluare elaboraActivități de colectare
te.
a informaților si de
valorificare a acestora
OBIECTIV SPECIFIC II.1: Proiectarea si prezentarea unei oferte educaționale atractive si compatibila cu realitățile romanești contemporane si cu nevoile educabililor
Investigarea opțiu- Asigurarea unei in- Metodologia in vi- Hârtie 150 Director si director
Criterii specifice,
Imbunătățirea opți-
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Activități derivate
din obiectivele
specifice

2

1

2

nilor școlare si profesionale ale elevilor
de clasa a VIII-a si
prezentarea acestora
in CP cu scopul
aprobării claselor si
specializărilor pentru noul an școlar
Investigarea opțiunilor elevilor la disciplinele
opționale
aferente fiecărei arii
curriculare si nivel
de studiu

Resurse

Detalierea
activităților
formări corecte asupra
oportunităților
ce
decurg din parcurgerea unui traseu școlar
Realizarea planului de
școlarizare
pentru
învățământul
liceal
teoretic
Avizarea programelor
pentru
disciplinele
opționale
Elaborarea
C.D.S.
pentru anul școlar
2018-2019

OBIECTIV SPECIFIC II.2. Responsabilizarea
asigura performanta
Imbunătățirea seturi- Revizuirea
lor de proceduri procedurilor existente
pentru
aplicarea Elaborarea de
sistematica a meto- proceduri in vederea
dologiilor si regu- relizării standardelor
lamentelor de im- de performanta
plementare a unor
programe de organizare si desfășurare a
unor activități in
vederea
realizării
standardelor
de
performanta școlara
Valorificarea expe- Asistente la ore
riențelor pozitive si Discuții
specifice
diseminarea exem- ocazionale/ periodice
plelor de bune prac- Monitorizarea particitici in cadrul comisi- pării la activitățile

Materiale
goare

Metodologia in vigoare

Financiare
lei
Toner 500
lei
Materiale
promoționale 500 lei
Deplasări
500 lei
Hârtie 100
lei
Toner 100
lei

Umane/
Responsabil
adjunct
Comisia pentru Curriculum,

Termen

Martie
2017

Cadre didactice

Director
adjunct

si

director

Aprilie mai 2018

Indicatori de
realizare

Masuri de reglare

cf. strategiei
M.E.N. si intereselor comunității
locale.
Imbunătățirea
ofertei educaționale

unilor ofertei educaționale pe baza
chestionarelor oferite elevilor

Centralizarea
opțiunilor tuturor
elevilor liceului

Imbunătățirea
unilor ofertei
caționale pe
chestionarelor
rite elevilor

Comisia pentru Curriculum,

opțiedubaza
ofe-

Cadre didactice
fiecărui reprezentant al organizației școlare, in vederea desfășurării unui proces de invățământ cu finalitate ce vizează si
Documentele specifice
(regulamente, legi,
ordine, metodologii)
necesare elaborării
fiecărei proceduri

-

Director
adjunct

si

director

Octombrie
2017

Procedurile vor fi
revizuite in anul
școlar 2017-2018

Verificarea procedurilor elaborate si
monitorizarea aplicării lor.
Revizuirea lor in
cazuri obiective sar
elaborarea altora,
acolo unde este
cazul.

Permanent

Implementarea
corecta a exemplelor de bune
practici
Organizarea
si

Implicarea tuturor
comisiilor metodice
in organizarea si
desfășurarea activităților

Comisia pentru Curriculum,
Cadre didactice

Portofolii ale elevilor,
profesorilor, ședințe
de lucru, Informări,
fise de observare a
lecțiilor

Hârtie 150
lei
Toner 500
lei

Director si director
adjunct
Comisia pentru Curriculum,
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Activități derivate
din obiectivele
specifice
ilor metodice si a
catedrelor. Organizarea schimbului de
informații
intre
catedre si comisii
metodice

1

Detalierea
activităților

Resurse
Materiale

Financiare

Umane/
Responsabil
Responsabili catedre

metodice a personalu- ROFUÎP - 2016
lui didactic
Monitorizarea desfăCadre didactice
șurării activităților din
planul de activitate al
catedrelor/comisiilor
Cuantificarea
plus
valorii activității din
catedre/comisii
OBIECTIV SPECIFIC II.3. Asigurarea accesului egal la educație pentru toți elevii colegiului.
Proiectarea unor
Monitorizarea accesu- Portofoliile profesori- Hârtie 150 Directorii
activități de pregăti- lui la resurse:
lor
lei
CEAC
re suplimentara a
Verificarea
Toner 300
elevilor capabili de
planificărilor activităFise de feedback
lei
performante, dar si
ților desfășurate in
cu ritm lent de
laboratoare, cabinete,
Grafice de pregătire
Șefii de catedra, profeinvățare sau cu nebiblioteca
suplimentara a elevisorii
voi speciale, in
Monitorizarea
lor
vederea combaterii
respectării planificăriinsuccesului școlar
lor afișate
si a promovării
Chestionarea
șanselor egale
beneficiarilor privind
gradul de satisfacție in
ceea ce privește accesul la resurse: cabinete, calculatoare, laboratoare,
biblioteca,
Internet, xerox etc.
Monitorizarea progre- Metodologiile
de Hârtie 100 Șefii de catedra, profesului elevilor, planuri Bacalaureat si Evalu- lei
sorii
remediale pentru ele- are Naționala
Toner 200
vii cu ritm lent de
lei
invățare:
Monitorizarea susținerii
activităților

Termen

Indicatori de
realizare

Masuri de reglare

desfășurarea unor
activități la nivelul
catedrelor si comisiilor metodice.

Semestrul
II

Model de fisa de
progres - la CEAC
Analiza activităților remediule
Instrumentele de
monitorizarea si
evaluare a performantei școlare
înregistrate
de
elevi in anul școlar in curs
Reducerea numărului de elevi cu
performante școlare scăzute

Semestrul
II

Creșterea cu 2% a
numărului
de
cadre
didactice
care
realizează
activități
suplimentare
pentru
examenele națio-
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Activități derivate
din obiectivele
specifice

Detalierea
activităților

Resurse
Materiale

Financiare

Umane/
Responsabil

Termen

Indicatori de
realizare

Masuri de reglare

remediale pe întreg
nale fata de anii
parcursul anului școlar
anteriori
2017-2018, de către
directori si membrii
CA
Planificarea si monitorizarea tuturor activităților de pregătire
suplimentara pentru
testele naționale si
pentru bacalaureat pe
întreg semestrul II al
anului școlar 20182019
OBIECTIV SPECIFIC II.4.: Susținerea performantelor elevilor cu aptitudini înalte prin organizarea si participarea la olimpiade, concursuri si competiții.
Ianuarie
1 Organizarea demerRealizarea
Programe școlare
Furnituri de
Graficul progra2018
sului didactic in
programelor de pregă- Documente MEN
birou 150 IŞJ Bacău
melor de pregătire
vederea atingerii
tire pentru concursuri
lei
suplimentara
a
standardelor de
si olimpiade școlare
Toner 500
elevilor
performanta școlara
Organizarea si
Conform graficului lei
Stimularea comFebruariedesfășurarea concursu- ISJ
Comisia de organizare martie
petiției
rilor si olimpiadelor
si monitorizare a con- 2018
Numărul mare de
școlare
Raportul de analiza a
cursurilor școlare
participanți
Monitorizarea si
Comisiei de monitoCreșterea număruevaluarea rezultatelor
rizare a concursurilor
lui de premii si
Iunie
- distincții obținute.
școlare
iulie 2018
Organizarea Galei
Olimpicilor Cantemireni,
ediția
2017.
2 Organizarea
unor Stabilirea unei bănci Baza de date a elevi- Finanțare
Comisia de organizare Mai 2018
Baza de date a
Completarea perioevenimente de pro- de date privind rezul- lor cu performante locala
si si monitorizare a conelevilor cu rezuldică a bazei de date
movare, evidențiere tatele elevilor la olim- școlare deosebite
alternativa
cursurilor școlare
tate deosebite si a
si recompensare a piadele si concursurile
profesorilor înelevilor/cadrelor
școlare
drumători
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Activități derivate
din obiectivele
specifice

Detalierea
activităților

Resurse
Materiale

Financiare

Umane/
Responsabil

Termen

Indicatori de
realizare

Masuri de reglare

didactice cu performante deosebite

2

Atragerea si utilizarea
Participarea la
resurselor financiare
evenimentul
in vederea stimulării
„Premierea olimatât a elevilor premipicilor cantemianți cat si a cadrelor
reni‖
didactice implicate in
Organizarea selecpregătirea acestora
ției elevilor de la
Organizarea eveniclasa a V-a pentru
mentului Concursurile
anul școlar 2018Cantemir
2019
Colaborarea cu mass
media in vederea popularizării rezultatelor
elevilor din colegiu
OBIECTIV SPECIFIC II.5.: Prevenirea abandonului școlar si reducerea absenteismului prin masuri active de identificare a nevoilor beneficiarilor direcți si de optimizare
a procesului instructiv-educativ./ Asigurarea mișcării elevilor si a monitorizării frecventei pe parcursul anului școlar conform legislației
Monitorizarea elevi- Stabilirea comisiei de Documentele in vi- Hârtie 150 Comisia de acordare a Septembrie Toți elevii înscriși In cazuri nedorite
lor înscriși in Pro- lucru pentru acordarea goare cf. procedurii
lei
burselor „Bani de 2017
la începutul anului de eșec cu privire la
gramul național de ajutorului financiar
Toner 300 liceu‖
școlar in progra- frecventarea cursuprotecție
sociala Stabilirea grupurilor
lei
mul „Bani de rilor, se va aplica
„Bani de liceu‖
de lucru care sa realiliceu‖
primesc Regulamentul
in
zeze
centralizarea
pana la sfârșitul vigoare
absentelor beneficiarianului
școlar
lor sprijinului financisprijinul acordat
ar ―Bani de liceu‖
Permanent
Monitorizarea frec- Stabilirea procedurilor Documentele școlare
Directorii,
Reducerea număIn cazuri nedorite
ventei tuturor elevi- de monitorizare a in vigoare
Consilierul educativ
rului de absente
de eșec cu privire la
lor din colegiu in frecventei elevilor
Comisia de monitoricu 10 % pe an
frecventarea cursuvederea
limitării Stabilirea grupurilor
zare
școlar
rilor, se va aplica
fenomenului
de de lucru care sa realiRegulamentul
in
absenteism
zeze
centralizarea
vigoare
absentelor atât la gimnaziu, cat si la liceu
OBIECTIV SPECIFIC III.1 Asigurarea accesului unui număr mare de elevi la serviciile specifice de consiliere psiho-pegadogica,
orientare școlara si profesionala.
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Activități derivate
din obiectivele
specifice
1

1

Asigurarea serviciilor de consiliere
școlara

Detalierea
activităților
Asigurarea serviciilor
de consiliere individuala pentru toți elevii
care provin din medii
defavorizate, in risc de
abandon școlar
Asigurarea consilierii
individuale si de grup
pentru elevii de clasa a
VIII a in vederea stabilirii opțiunilor pentru admiterea la liceu,
in conformitate cu
nevoile si aspirațiile
lor,
Diseminarea oportunităților de studii in tara
si străinătate a elevilor
de clasa a XII-a

Resurse
Materiale

Financiare

Resurse
materiale
existente in cabinetele scalare, Metodologia si calendarul de
admitere,
Broșura
editata de ISJ
Materiale informative

Hârtie 200
lei
Toner 500
lei

Umane/
Responsabil
Consilierul
psihopedagogic/dirigin
ții claselor din an terminal

Termen
Pe tot
parcursul
anului

Indicatori de
realizare
Gradul de diminuare a ratei absenteismului
Reducerea cu 30
% a numărului de
cereri de transfer
Gradul de absorbție a absolvenților
intr-o forma superioara
de
invățământ
de
peste 80%

Masuri de reglare
Monitorizarea
si
analiza acțiunilor
Rezultate la admitere

OBIECTIV SPECIFIC III.2 Asigurarea protecției, siguranței si sănătății personalului din scoală si a elevilor in timpul procesului de învățământ prin servicii specializate
si pin reglarea activității aferente segmentului P.S.I., SSM si I.S.U încât sa se elimine cat mai mult riscurile din acest domeniu.
Conform
Menținerea in spaAsigurarea condițiilor
Directori
Tematica de ingraficului
țiul școlar a unui
optime necesare deru- Fise SSM
struire si grafice Număr de activități
climat de siguranța
lării procesului inAsistent medical
de instruire
de invățare a modufizica si psihica
structiv-educativ pe
Hârtie xerox
lui in care se acorda
pentru elevi si perdurata întregului an
Semnalizări
Procese verbale de primul ajutor
sonalul didactic si
școlar ( iluminatul,
instruire a perso- Realizare in propornedidactic
încălzirea, alimentarea Fise PSI/ISU
500 lei X Administrator
nalului si elevilor
ție de 100% a simucu apa, canalizare,
12 luni
lărilor din planul de
servicii medicale pen- Hidranți
Fise SSM, PSI activități
tru elevi etc.).
completate coresColaborarea cu orgaEchipament
punzător
nele de politie si poliSpecific
tie comunitara in veExistenta semna- Minim 50% dintre

67

Proiect de Dezvoltare Instituțională – Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
Activități derivate
din obiectivele
specifice

Detalierea
activităților
derea asigurării pazei
si siguranței elevilor si
pentru prevenirea
actelor de violenta,
abandonului școlar si
combaterea delincventei juvenile.
Instruirea corecta a
întregului personal si a
tuturor elevilor, conform planificării si
tematicii. Asigurarea
tuturor semnalizărilor
SSM impuse de lege.
Instruirea personalului
cu atribuții PSI- conform graficului, cursuri de specialitate.
Simularea de exerciții
de evacuare a localului
colegiului in caz de
incendii sau calamitați
împreuna cu organele
locale de pompieri si
apărare civila.
Instalarea unui modul
comercial in incinta
scolii destinat comercializării produselor
alimentare

Resurse
Materiale

Financiare

Umane/
Responsabil

Termen

Conform
graficului

Indicatori de
realizare
lizărilor specifice
in toate zonele
indicate legislativ

Procedura ISU

Masuri de reglare
elevii
noștri
achizițioanează
produse alimentare
de la modulul instalat in incinta
spațiului școlar

Diriginți
Plan
PSI/ISU
actualizat

Comisie PSI
Comisie SSM

Comisia de Comisie
PSI

Conform
graficului

Asigurarea protecției, siguranței si
sănătății personalului din scoală si a
elevilor in timpul
procesului
de
invățământ in proporție de 100%.

Septembrie
2017

Directori
Contabil
Administrator
OBIECTIV SPECIFIC III.3 Identificarea nevoilor de dezvoltare profesionala a personalului didactic, didactic-auxiliar si nedidactic si crearea de oportunități de formare
continua.
Permanent
Asigurarea creșterii Perfecționarea
prin
5 000 lei
Directori
Creșterea cu 10 %
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Activități derivate
din obiectivele
specifice
calității educației

1

Detalierea
activităților
examenele de grad
didactic sau cursuri de
perfecționare metodica
si in specialitate
Participarea cadrelor
didactice, didactice
auxiliare si nedidactice la cursuri si programe de formare intrun număr mai mare cu
cel puțin 10% fata de
anul anterior. Diseminarea rezultatelor
formarii cadrelor
Participarea cadrelor
didactice la Programe
Erasmus +, alte programe europene, precum si realizarea de
programe de cooperare cu scoli din alte tari

Resurse
Materiale

Financiare

Umane/
Responsabil
Comisia de formare si
perfecționare

Termen

Indicatori de
realizare

Masuri de reglare

a numărului de
cadre
didactice
participante
la
cursuri
Numărul de credite
profesionale
transferabile obținute intr-un an
este mai mare
decât in anul precedent

Existenta a cel
puțin 4 cadre
didactice participante in programele europene.
OBIECTIV SPECIFIC IV.1 Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli adecvând obiectivele strategice ale colegiului cu cerințele unei bune guvernări financiare.
Permanent
Creşterea transpa- Raportarea periodică a Lista elevilor particiDirectori
renţei procedeelor datelor privind proiec- panți la olimpiade si
bugetare şi financia- tarea si execuția buge- concursuri
Contabil
re
tară
Lista premiilor obțiSecretar
nute de elevi la olimpiade si concursuri
Cadre didactice
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Activități derivate
din obiectivele
specifice
2

3

4

1

Încurajarea mecanismelor de atragere
de fonduri extrabugetare, în special
prin
dezvoltarea
culturii proiectelor

Realizarea de investiții în conformitate
cu planul de risc cu
privire la securitatea
fizică si cu cerințele
pentru
obținerea
avizului ISU
Monitorizarea activității
serviciului
contabilitate si administrativ

Detalierea
activităților

Resurse
Materiale

Identificarea de noi
surse de finanțare
pentru
transportul
elevilor la olimpiadele/concursurile județene si premierea celor
care obțin rezultate la
nivel
național/International
Realizarea amenajărilor impuse pentru
obținerea autorizației
ISU

Lista elevilor participanți la olimpiade si
concursuri
Lista premiilor obținute de elevi la olimpiade si concursuri

Realizarea monitorizării si la nivelul serviciului contabilitate si
administrativ
Analiza disfuncțiilor
constatate
identificarea măsurilor
de ameliorare

Documente contabile
Planul de investiții si
cheltuieli

Financiare
1 500 lei

Umane/
Responsabil

Termen

Permanent

Directori
Contabil

Masuri de reglare

Asigurarea transportului elevilor la
olimpiade și concursuri 50% gratis

Secretar
Cadre didactice

Documentația pentru
obținerea autorizației
ISU
planul de risc cu
privire la securitatea
fizică

Indicatori de
realizare

1 000 lei

administrator
comisia PSI
Consiliul de administrație

Septembrie
2017

Comisia
intern

Trimestrial

de

control

Atragerea a minim
un sponsor pentru
realizarea premierii elevilor
Realizarea investițiilor propuse

Nu se înregistrează încălcări majore ale legislației la
Administrator
efectuarea
conComisia PSI
troalelor
Consiliul de adminisMasurile
luate
trație
rezolvă
100%
dintre problemele
identificate
OBIECTIV SPECIFIC IV.2 Actualizarea si modernizarea bazei didactico-materiale in acord cu standardele demersurilor curriculare.
Permanent
Eficientizarea meto- Realizarea unor in- Programe școlare
Hârtie: 60 Directorii
100% laboratoare
delor si instrumente- strumente de evaluare
lei
funcționale
lor de predarespecifice
Toner: 200
Graficele orelor
ivatare-evaluare in
lei
desfășurate
in
vederea formarii
laboratoacompetentelor cheie
re/cabinete limbi
si obținerii perforstrăine
mantei
Numărul de acti-

Eficientizarea spațiului școlar, astfel
încât laboratoarele
si cabinetele sa își
respecte destinația
Echilibru
intre
achiziții si încasări
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Activități derivate
din obiectivele
specifice

2

1

2

3

Inventarierea scriptica a fondului de
carte existent in
biblioteca unității

Detalierea
activităților

Resurse
Materiale

Financiare

Umane/
Responsabil

Reactualizarea bazei Documente
Directori
de date
Procese verbale
Organizarea de activi- Liste de achiziții
tăți de dotare a biblioBibliotecari
tecii scolii
Asigurarea accesului
la fluxul informațional
OBIECTIV SPECIFIC IV.3 Atragerea de resurse financiare extrabugetare si bugetare in vederea întreținerii si
oferta manageriala
Actualizarea proiec- Verificarea execuției Documente specifice
Hârtie: 20 Directori
tului de buget
bugetare pe anul filei
Contabil
nanciar 2018.
Consiliul AdministraÎntocmirea Proiectului
ție
de buget pe anul 2018,
respectând legislația
Realizarea
unor Monitorizarea lucrări- Documente specifice
2 000 lei
Directorii
acțiuni de îmbunătă- lor de reparații curenContabil
țire a serviciilor te, igienizare, curățeoferite educabililor nie in vederea începein vederea optimiză- rii in condiții optime a
rii învățării
noului an școlar
Asigurarea finanțării Începerea lucrărilor de Documente specifice
Directorii
necesare continuării reparare a acoperișului
Contabil
lucrărilor de reabili- salii de sport si pavatare a acoperișului rea aleii spre corpul C
Administrator
salii de sport si
pavarea aleii spre
corpul C

Termen

Iunie 2018

Indicatori de
realizare
vități
practice
desfășurate
cu
elevii (cuantificat
la fiecare disciplina si an de studiu)
100%
inventar
realizat in biblioteca

Masuri de reglare

Echilibru
intre
achiziții si încasări

rafinării calității lucrărilor de investiții proiectate prin
Februarie
2018

Execuția bugetara
pe anul 2017
realizata
Proiect de buget
pe anul 2018

Încadrarea in limitele bugetului alocat

Permanent

Activități de monitorizare a lucrărilor de reparații
curente si de igienizare

Centralizarea monitorizărilor privind
stadiul
lucrărilor
pregătitoare pentru
începerea
anului
școlar
Centralizarea monitorizărilor privind
stadiul
lucrărilor
pentru
repararea
acoperișului salii de
sport.

Activități de monitorizare a lucrărilor de reparații,
de facilitare a
demersurilor necesare reabilitării
corespunzătoare a
acoperișului salii
de sport
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Activități derivate
din obiectivele
specifice
1

2

3

1

Detalierea
activităților

Resurse

Termen
Umane/
Materiale
Financiare
Responsabil
OBIECTIV SPECIFIC V.1 Crearea cadrului potrivit desfășurării unor activități educative in spiritul valorilor morale
iulie 2018
Creșterea capacității Realizarea cifrei de
documentație specifi- Taxă
Directori
instituționale
prin școlarizare:
că
ARACIP:
CEAC
continuarea școlari- - nivel gimnazial
14 000 lei
zării la nivel gimna- -nivel liceu.
Septembrie
zial
Realizarea
2017
documentației necesare pentru pregătirea
vizitei de evaluare
externă ARACIP
Pregătirea
vizitelor
ARACIP
Identificarea dispo- Elaborarea unor ches- Chestionare aplicate
Comitetul Consultativ Semestrul
II
nibilităților de im- tionare
al Părinților
plicare a părinților Acțiuni specifice de
in rezolvarea pro- antrenare a părinților
blemelor scolii si in viața scolii
proiectarea activității specifice de colaborare, in conformitate cu acestea.
Permanent
Crearea unor opor- Organizarea eficienta
2 000 lei
Directori
tunități pentru edu- a activităților educaticația
complexa, ve, extrașcolare si
Consilierul educativ
permanenta in spiri- extracurriculare
tul dezvoltării ci- Proiectarea si realizaDiriginți
Conform
vismului, volunta- rea unui program
graficului
riatului, multicultu- diversificat de activiCoordonator SNAC
ralismului
intr-o tăți in cadrul „Școala
societate complexa, Altfel‖.
ISJ Bacău
Permanent
dinamica
Desfășurarea in scoală
a
unor
programe
S.N.A.C.
OBIECTIV SPECIFIC V.2 Promovarea de parteneriate pe plan local, național si european.
Permanent
Dezvoltarea partene- Încheierea de protoDocumentația proiec- Hârtie 300 Directori

Indicatori de
realizare

Masuri de reglare

Depunerea la timp
a dosarelor
Calificativele
obținute sa fie FB
si Excelent

Numărul de părinți participanți
Numărul de probleme soluționate
prin
implicarea
părinților

Planurile de activități ale comitetelor
de părinți

Creșterea numărului de vizitatori ai
muzeelor, participanți la spectacole
si alte parteneriate
culturale cu 10%
fata de anul anterior

Monitorizarea
si
analiza acțiunilor

Creșterea a numă-
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Activități derivate
din obiectivele
specifice

Detalierea
activităților

Resurse
Materiale

Financiare

Umane/
Responsabil

coale de colaborare
telor/programelor
lei
Implementarea proToner 500 Echipele de proiect
gramelor de cooperare
lei
diseminarea programelor
Consilier educativ
Identificarea de noi
parteneri/direcții
de
colaborare
Scrierea și depunerea Documentația proiecde proiecte europene telor/programelor
de parteneriat
Valorizarea experienței si expertizei dobândite
Directori
Aplicarea pentru înscrierea
proiectelor
Echipele de proiect
scolii pentru a fi incluse in CAERI si CAEJ
2018
2 Atragerea
opiniei Colaborarea cu mass- Rapoartele
unității
Directori
publice si a factori- media locala in vede- școlare
Cadre didactice
lor locali in vederea rea informării opiniei
sprijinirii
unității publice si atragerii
școlare
sprijinului posibililor
sponsori
OBIECTIV SPECIFIC V.3 Promovarea imaginii liceului in comunitate utilizând principii de marketing.
1 Întărirea
culturii Diversificarea acțiuniHârtie 300
Permanent
organizaționale
lor de conștientizare a
lei
istoriei si valorilor Imnul liceului
Toner 500
educației promovate
lei
de colegiu
Decalogul elevilor
Organizarea de evenimente specifice
Decalogul profesoriMonitorizarea respec- lor
tării
prevederilor

Termen

riatelor cu comunitatea locală (ONGuri, agenți economici) și instituții
similare din tară si
străinătate

Indicatori de
realizare
rului de elevi care
optează pentru
colegiul nostru
creșterea cu 10%
a numărului de
proiecte depuse/aprobate

Masuri de reglare

Monitorizarea
si
analiza acțiunilor

Monitorizarea
si
analiza acțiunilor

Conform
graficului

Permanent

Directori
cadrele
didactice

Doua
proiecte
depuse in CAERI
si CAEJ 2018

Popularizarea
activităților
si
atragerea sponsorilor

Protocoale de parteneriat

Număr de evenimente organizate
a crescut cu 10%
fata de anul precedent
Numărul de observații din Registrul de monitorizare a abaterilor
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Activități derivate
din obiectivele
specifice

2

3

Inițierea si derularea
unor activități de
promovare a imaginii instituției

Aproprierea mediului educațional de
cel economic si de
afaceri si eficientizarea colaborării cu
autoritățile locale

Detalierea
activităților
ROFUIP si ROI privind uniforma
Promovarea elementelor de cultura organizațională: imn, decalog profesori, decalog
elevi, misiune, viziune
Derularea Concursurilor Cantemir 2018.
Organizarea
Zilelor
porților deschise
Organizarea
Zilei
colegiului 2018.
Organizarea
unui
simpozion internațional Comunicare fără
frontiere

Organizarea de acțiuni
in cadrul parteneriatului
cu
Junior
Achievement România
– Job Shadow Day
Desfășurarea activităților din cadrul proiectului
Erasmus+,
„Touch IT‖

Resurse
Materiale

Financiare

Umane/
Responsabil

Termen

Broșuri
Afișe
Site-ul scolii
Pliante

Materialele puse la
dispoziție de Junior
Archievement

Masuri de reglare

privind ținuta
elevilor a scăzut
cu 25%

Misiunea si viziunea
colegiului

Calendarul Concursurilor Cantemir

Indicatori de
realizare

Permanent

Directori

Semestrul al II-lea
mai 2018

Consilier
educativ
Comisia
pentru
activități
educative

Semestrul al II-lea
mai 2018

Comisiile
de proiecte
Consilierul educativ
Directori

Număr de protocoale încheiate
Numărul de elevi
de gimnaziu participanți a crescut
cu 10% fata de
anul precedent
Popularizarea
activităților si
implicarea cat mai
multor cadre didactice, elevi si
factori de decizie
la nivel local.
Număr de activități popularizate si
promovate in
comunitate
Numărul activităților din cadrul
parteneriatului cu
Junior
Archievement
Îndeplinirea indicatorilor prevăzuți
în proiect
Respectarea termenelor stabilite

Discuții

Mese rotunde

Popularizare massmedia
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Activități derivate
din obiectivele
specifice

Detalierea
activităților

Resurse
Materiale

Financiare

Umane/
Responsabil

Termen

Indicatori de
realizare

Masuri de reglare

de echipa de proiect pentru fiecare
activitate în parteneriat
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BUGETUL ESTIMAT PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2017–2018:
Nr.
OBIECTIVE
crt.
1. OBIECTIV SPECIFIC I.1.: Imbunătățirea managementului la nivelul scolii si al clasei de elevi
2. OBIECTIV SPECIFIC I.2 Creșterea corectitudinii întocmirii si eliberării actelor de studii si a documentelor
școlare.
3. OBIECTIV SPECIFIC I.3: Eficientizarea activității
CEAC/ Activarea si responsabilizarea comisiei de asigurare a calității procesului de invățământ din instituție,
comisie ce va monitoriza activitatea la toate nivelurile
din colegiu.
4. OBIECTIV SPECIFIC II.1: Proiectarea si prezentarea
unei oferte educaționale atractive si compatibila cu realitățile romanești contemporane si cu nevoile educabililor
5. OBIECTIV SPECIFIC II.2. Responsabilizarea fiecărui
reprezentant al organizației școlare, in vederea desfășurării unui proces de invățământ cu finalitate ce vizează si
asigura performanta
6. OBIECTIV SPECIFIC II.3. Asigurarea accesului egal la
educație pentru toți elevii colegiului
7. OBIECTIV SPECIFIC II.4.: Susținerea performantelor
elevilor cu aptitudini înalte prin organizarea si participarea la olimpiade, concursuri si competiții
8. OBIECTIV SPECIFIC II.5.: Prevenirea abandonului
școlar si reducerea absenteismului prin masuri active de
identificare a nevoilor beneficiarilor direcți si de optimizare a procesului instructiv-educativ./ Asigurarea mișcării elevilor si a monitorizării frecventei pe parcursul anului școlar conform legislației
9. OBIECTIV SPECIFIC III.1 Asigurarea accesului unui
număr mare de elevi la serviciile specifice de consiliere
psiho-pegadogica,
orientare școlara si profesionala
10. OBIECTIV SPECIFIC III.2 Asigurarea protecției, siguranței si sănătății personalului din scoală si a elevilor in
timpul procesului de invățământ prin servicii specializate
si pin reglarea activității aferente segmentului P.S.I.,
SSM si I.S.U încât sa se elimine cat mai mult riscurile
din acest domeniu.
11. OBIECTIV SPECIFIC III.3 Identificarea nevoilor de
dezvoltare profesionala a personalului didactic, didacticauxiliar si nedidactic si crearea de oportunități de formare continua
12. OBIECTIV SPECIFIC IV.1 Elaborarea bugetului de

Buget estimat/lei
2 100
165

1 550

1 850

650

750
650

450

700

6 000

5 000

2 500
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Nr.
crt.

13.

14.

15.

16.
17.

OBIECTIVE
venituri si cheltuieli adecvând obiectivele strategice ale
colegiului cu cerințele unei bune guvernări financiare
OBIECTIV SPECIFIC IV.2 Actualizarea si modernizarea bazei didactico-materiale in acord cu standardele
demersurilor curriculare
OBIECTIV SPECIFIC IV.3 Atragerea de resurse financiare extrabugetare si bugetare in vederea întreținerii si
rafinării calității lucrărilor de investiții proiectate prin
oferta manageriala
OBIECTIV SPECIFIC V.1 Crearea cadrului potrivit
desfășurării unor activități educative in spiritul valorilor
morale
OBIECTIV SPECIFIC V.2 Promovarea de parteneriate
pe plan local, național si european
OBIECTIV SPECIFIC V.3 Promovarea imaginii liceului
in comunitate utilizând principii de marketing
TOTAL

Buget estimat/lei

260

5 000

16 000

800
800
45 225

XIII. CONSULTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PDI
(2017–2022)
1. Consultare
Acţiuni în vederea actualizării, monitorizării, evaluării PDI:
1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.
2. Informarea actorilor educaţionali în legătură cu procesul de elaborare a PDI.
3.Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PDI prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor,
profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, autorităţilor locale; interpretarea datelor statistice la
nivel regional şi local. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel
regional şi local prin PRAI şi PLAI.
4. Colaborarea cu celelalte şcoli din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în
vederea analizei mediului extern.
5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare.
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltarea spre consultare a personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali ai şcolii.
7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea
obiectivelor şi priorităţilor.
8. Elaborarea planurilor operaţionale.
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Surse de informaţii:
• Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor,
Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare);
• Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de
Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale
şcolii –secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă);
• Documente de prezentare şi promovare a şcolii;
• Site-uri de prezentare a judeţului Bacău ;
• Anuarul statistic al judeţului Bacău;
• Chestionare, discuţii, interviuri;
Rapoarte scrise ale ISJ şi MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală.
2. Monitorizarea şi evaluarea
Implementarea PDI-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii, iar procesul de
monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PDI prin:
• întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
• prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie;
• activităţi de control intern;
• corectare periodică şi actualizare.
a) Monitorizarea
Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anului şcolar 2017–2018 urmărinduse mobilizarea eficientă a resurselor umane (profesori, elevi, părinţi) şi non-umane în vederea
realizării indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv
În procesul de monitorizare se urmăreşte :
o comunicarea clară a obiectivelor şi concentrarea tuturor eforturilor pentru realizarea
lor;
o mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor;
o analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor.
Ca instrumente de monitorizare se folosesc :
o observaţiile;
o discuţiile cu elevii;
o asistenţa la ore;
o sondaje scrise şi orale;
o întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, Consiliu de administraţie, Consiliu
profesoral
b) Evaluarea
Evaluarea PDI se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la sfârșitul perioadei prevăzute in proiect când se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se vor face corecturile necesare pentru un plan de acţiune al şcolii in viitor, adaptat evident situaţiilor ce se
impun la momentul potrivit.
Instrumente de evaluare
Evaluarea acestui proiect îşi propune proceduri prin care să se poată stabili următoarele :
• raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate;
• acţiuni corective în situaţii când performanţa este mai mică decât aşteptările.
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Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, folosind ca instrumente de evaluare următoarele:
• autoevaluare;
• interviuri de evaluare;
• diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului.
În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor din prezentul proiect al şcolii, se
va acorda atenţie următoarelor elemente :
• respectarea misiunii şi a viziunii;
• urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect;
• analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte;
• corelaţia dintre resurse si obiectivele alese;
• stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare în cadrul fiecărei ţinte.
o Responsabilităţi
Responsabilităţile pentru actul de evaluare menit să furnizeze factorilor care gestionează activitatea de învăţământ, informaţiile privind modul şi etapele de realizare a obiectivelor propuse, sunt distribuite astfel :
• Managerii pentru obiectivele legate de oferta educaţională, evoluţia în carieră a cadrelor
didactice, creşterea performanţelor şcolare şi parteneriate
• Responsabilii comisiilor metodice pentru creşterea randamentului şcolar.
• Directorul adjunct şi consilierul educativ pentru problemele de educaţie din şcoală, cât şi
pentru cele legate de activităţile extraşcolare şi extracurriculare.
o Indicatorii de performanţă
Prin perspectivă managerială o evaluare corectă şi oportună este menită să asigure o funcţionare optimă sistemului de formare din şcoală. Dintre posibilii indicatori de performanţă amintim :
• furnizarea unor informaţii utile despre starea sistemului de formare din şcoală;
• stabilirea unor criterii obiective ca termeni de referinţă în evaluare pentru atribuirea de semnificaţii datelor obţinute prin evaluare şi emiterea de judecăţi de valoare (aprecieri obiective);
• enunţuri prin care să fie prezentate sintetic datele şi concluziile ce se desprind din evaluare;
• adoptarea unor decizii corecte pentru reglarea sistemului atunci când prin monitorizare şi
evaluare se impune acest lucru
Programul activităţii de monitorizare şi evaluare
Tipul activităţii
Întocmirea seturilor
de
date care să sprijine
monitorizarea ţintelor
Monitorizarea
periodică a
implementării
acţiunilor individuale
Urmărirea progresului
în atingerea ţintelor

Responsabilitatea şi
monitorizarea evaluării
Membrii Comisiei
PDI
CEAC
Membrii Comisiei
PDI
CEAC
CA
Membrii Comisiei
PDI
CEAC

Frecvenţa monitorizării

Datele întâlnirilor
de
analiză

La începutul anului
şcolar 2017–2018

Septembrie–
octombrie 2017

Periodic

Anul şcolar 2017–
2018

Periodic

Iulie
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Tipul activităţii

Stabilirea impactului
asupra comunităţii
Evaluarea progresului
în atingerea ţintelor.
Actualizarea acţiunilor
din PDI în lumina
evaluării

Responsabilitatea şi
monitorizarea evaluării
CA
Membrii Comisiei
PDI
CEAC

Membrii Comisiei
PDI
CEAC
CA

Frecvenţa monitorizării

Datele întâlnirilor
de
analiză

Trimestrial

Decembrie 2017
Aprilie 2018
Iunie 2018

Trimestrial

Decembrie 2017 –
ianuarie 2018
Februarie 2018
Mai–iunie 2018

Pentru anul şcolar 2017–2018, vom orienta întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice care să contribuie la sporirea accesului tuturor elevilor la o educaţie de calitate şi la creşterea ratei de succes şcolar:
1. Responsabilizarea fiecărui reprezentant al organizației școlare, in vederea desfășurării unui proces de invățământ cu finalitate ce vizează si asigura performanta;
2. Monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenteismului în rândul elevilor colegiului;
3. Promovarea de parteneriate pe plan local, național si european.

Coordonator de proiect
Prof. Aliaa-Maria Ifrim – director

Echipa de proiect
Prof. Dana-Cerasela Sticlaru – director adjunct
Prof. Ovidiu Codreanu
Prof. Bogdan Romandaș
Prof. Otilia Șerban
Ing. Sorin Ifrim
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XIV. ANEXE
1. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Funcția
Președinte

Membrii

Președintele Comitetului
de Părinți
Reprezentantul
Comitetului de
Părinți
Reprezentantul
Primarului
Reprezentantul
Consiliului Local
Onești
Reprezentantul
elevilor

2014-2015
Dir. Prof. Gabriela-Felicia
Filip
- Dir. adj. Prof.
Costin-Ionuț
Dobrotă
- Prof. DanaCerasela
Sticlaru
- Prof. IoanDorel Muntean

2015-2016
Dir. Prof.
GabrielaFelicia Filip
- Dir. adj.
Prof. Radu
Bîrgoanu
- Prof. Costin-Ionuț
Dobrotă
- Prof. Dana-Cerasela
Sticlaru

2016-2017 sem I

2016-2017 sem II

2017-2018

Dir. Prof. Emilia
Boghiu

Dir. Prof. AlianaMaria Ifrim

Dir. Prof. AlianaMaria Ifrim

- Dir. adj. Prof.
Dana-Cerasela
Sticlaru
-Prof. CostinIonuț Dobrotă
- prof. Lavinia
Tudor

- Dir. adj. Prof.
Dana-Cerasela
Sticlaru
-Prof. CostinIonuț Dobrotă
- prof. Lavinia
Tudor

- Dir. adj. Prof.
Aliana -Maria
Ifrim
- Prof. CostinIonuț Dobrotă
- Prof. DanaCerasela Sticlaru

Ec. MarieChristine Costin

Ing. Gabriela
Măgureanu

Ing. Gabriela Măgureanu

Av. Andreea
Covoran

Av. Andreea
Covoran

Av. Andreea
Covoran

Elena Crăciun

Mihăilă
Gheorghe

Lucian Stan

Lucian Stan

Lucian Stan

Ing. Ștefan
Martin
Ec. Corina Alexe

Ing. Ștefan
Martin
Ec. Corina
Alexe

Ec. Corina Alexe
Av. Gelu-Ionuț
Panfil

Ec. Corina Alexe
Av. Gelu-Ionuț
Panfil

Prof. Adrian
Segentu
Av. Gelu-Ionuț
Panfil

AncaMădălina
Aanei
Măgureanu
Dan

Marina Neamțu

Marina Neamțu
Alin Roman

Alin Roman
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2. CONSILIUL PROFESORAL
Anul școlar 2017-2018
Numele si prenumele

Funcția

1.

IFRIM ALIANA

director

2.

STICLARU DANA

director adjunct

3.

AGACHI LĂCRĂMIOARA

profesor limba franceză

4.

ANDRONE MAGDALENA

profesor muzică

5.

ARITON IULIA

profesor limba engleză

6.

BADEA EMIL

Profesor matematică

7.

BASOC LENUȚA

profesor fizică

8.

BOGHIU EMILIA

Profesor limba română

9.

BOROS MARIAN

profesor matematică

10.

BÂRGĂOANU RADU

profesor chimie

11.

CAUTIȘ PETRICĂ

profesor religie ortodoxă

12.

CERCEL MARIA

profesor limba latina

13.

CIUGUDEAN ROXANA

profesor limba engleză

14.

CODREANU OVIDIU

profesor matematică

15.

COSMA ALINA

profesor limba română

16.

DOBROTĂ COSTIN

profesor fizică

17.

DRAGOMIR ILIE

profesor geografie

18.

DRUG ADINA

profesor limba engleză

19.

FERRANT DOINA

profesor limba română

20.

FILIP FELICIA

profesor limba engleză

21.

FORNICA GABRIEL

profesor limba franceză

22.

FRĂȚILĂ ALINA

profesor limba engleză

23.

GHIUȘ AURA

profesor chimie

24.

IFRIM LUMINIȚA

profesor ed. fizică

25.

JUPENSCHI GABRIELA

profesor matematică

26.

LUNGU DANIELA

profesor psihologie

27.

MILOIU RALUCA

profesor limba romană

28.

MITROIU ADINA

profesor limba romană

29.

MÎȘU OLGA-ROXANA

profesor religie ortodoxă

30.

MOLDOVEANU LENUȚA

profesor matematică

31.

MUTOIU LĂCĂRMIOARA

profesor limba română

Nr. Crt.
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Numele si prenumele

Funcția

32.

NEGOIȚĂ ELENA

profesor limba română

33.

PAIZAN CARMEN

profesor limba franceză

34.

PANFIL OTILIA

profesor informatică

35.

PIȘTEA DANIELA

profesor informatică

36.

PRICOPE ION

profesor socio-umane

37.

RADU VASILE

profesor educaţie vizuală

38.

RAFAILĂ CAMELIA

profesor biologie

39.

ROMANDAŞ BOGDAN

profesor istorie

40.

SANDU NICOLAE

profesor fizică

41.

SAVA ADRIAN

profesor ed. fizică

42.

SECELEANU CRISTINA

profesor biologie

43.

ȘERBAN OTILIA

profesor geografie

44.

ȘTIRBĂȚ GHEORGHE

profesor istorie

45.

TUDOR LAVINIA

profesor matematică

46.

TUTUNEA MARIANA

profesor fizică

Nr. Crt.
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3. COMISIILE CU CARACTER PERMANENT, TEMPORAR ȘI OCAZIONAL

Comisii cu caracter permanent (2017-2018)
1.

Comisia pentru curriculum







2.
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității – CEAC – PO 4.6

3. Comisia pentru perfecționare și
formare continuă

4. Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și pentru situații de
urgență (SSM + SU)

5.

Comisia de monitorizare


































Director Aliana-Maria Ifrim, responsabil
prof. Iulia Ariton, limbă și comunicare
prof. dr. Costin Ionuț Dobrotă, matematică și
științe
prof. Otilia Șerban, om și societate
prof. Luminița Ifrim, arte & educație fizică și
sport
prof. Otilia Panfil, tehnologii
prof. Alina Cosma, consiliere și orientare
Prof. Otilia Panfil, responsabil
Prof. Bogdan Romandaș
Prof. Maria Cercel
Prof. Lăcrămioara Agachi
Prof. Otilia Șerban, reprezentant al sindicatului
Prof. Florin Rădulescu, reprezentantul Consiliului local
Dl. Gerard Filip, reprezentantul părinților
Tudor Dinga, reprezentantul elevilor
Prof. Daniela Piștea - responsabil
Secretar șef Gabriela Stanciu
Prof. Felicia Filip, membru
Prof. Lenuța Moldoveanu, membru
Prof. Crina Drug, membru
Prof. Roxana Ciugudean, membru
Prof. Ion Pricope, membru
Director Aliana-Maria Ifrim, președinte
Director adjunct Dana Sticlaru, vicepreședinte
Prof. Ovidiu Codreanu - cadru tehnic
PSI/inspector protecție civilă , reprezentantul
directorului
Prof. Emil Badea – membru
Lab. Gavrilă Felicia, reprezentant al salariaților
Director Aliana-Maria Ifrim, responsabil
Director adjunct- prof. Dana Sticlaru
Prof. Sticlaru Dana-Cerasela – membru
Prof. Otilia Panfil – membru
Prof. Dragomir Ilie - membru
Prof. Lavinia Tudor - membru
Prof. Marian Boros - membru
Secretar șef Gabriela Stanciu – membru
Contabil șef Vasilica Bînțu – membru
Administrator de patrimoniu Mihaela Lupu membru
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6.
Comisia pentru prevenirea și
eliminarea violenței, a faptelor de
corupție și discriminării în mediul
școlar și promovarea interculturalității

7. Comisia pentru programe și proiecte educative





















Director Aliana-Maria Ifrim, responsabil
Director adjunct Prof. Dana Sticlaru,
Prof. Alina Cosma - consilier pentru programe
educative şcolare şi extraşcolare
Prof. dr. Costin Dobrotă – consilier pentru integritate
Prof. Daniela Lungu - profesor psiholog
Prof. Petrică Cautiș - membru
Claudia Popa- reprezentant al părinţilor
Andrei Teodora – reprezentant al elevilor
Director adjunct Dana Sticlaru, responsabil
Prof. Magda Androne
Prof. Iulia Ariton
Prof. Adina Mitroiu
Prof. Luminița Ifrim
Prof. Elena Negoiță
Prof. Ion Pricope
Prof. Lăcrămioara Agachi
Bibliotecar Veronica Boros
Mihaela Dascălu – reprezentant al părinților
Mara Dascălu – reprezentant al elevilor

Comisii cu caracter ocazional (2017-2018)
1.
Comisia pentru întocmirea
orarului și asigurarea serviciului pe
colegiu

2.
Comisia pentru frecvență și
combaterea abandonului școlar

3. Comisia de gestionare SIIIR
(Sistem Informatic Integrat al Învățământului din România)






















Director Aliana-Maria Ifrim, responsabil
Prof. Otilia Panfil, membru
Prof. Costin Dobrotă, membru
Prof. Lavinia Tudor, membru
Prof. Radu Bîrgăoanu, membru
Prof. Ilie Dragomir, responsabil
Prof. Lenuța Moldoveanu - membru, gimnaziu
Prof. Marian Boros - membru
Prof. Iulia Ariton - membru
Prof. Aura Ghiuş - membru
Prof. Basoc Lenuța - membru
Prof. Ovidiu Codreanu - membru
Prof. Doina Ferrant - membru
Director Aliana-Maria Ifrim, responsabil
Director adjunct Dana Sticlaru
Secretar șef Gabriela Stanciu
Bibliotecar Veronica Boros
Administrator de patrimoniu Mihaela Lupu
Administrator financiar Vasilica Bînţu
Ing. Sorin Ifrim
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4. Comisia pentru pregătirea examenului de bacalaureat, evaluare
națională și alte examene organizate
de colegiu

5. Comisia pentru analiza periodică a notării ritmice, evaluare și verificarea cataloagelor

6. Comisia pentru comunicare și
promovare a imaginii școlii

7.

Comisia diriginților

8. Comisia pentru evidența și gestionarea manualelor școlare

9. Comisia pentru Programul
„Lapte și corn”
















































Director adjunct Dana Sticlaru, preşedinte
Prof. Otilia Șerban, responsabil liceu
Secretar şef Gabriela Stanciu, membru
Prof. Androne Magdalena, responsabil clasa a
VIII
Prof. Alina Frățilă, membru
Prof. Elena Negoiță, membru
Prof. Lavinia Tudor, membru
Prof. Gabriel Fornica, membru
Prof. Otilia Șerban, membru
Prof. Gabriela Jupenschi, membru
Prof. Adina Mitroiu, membru
Prof. Roxana Ciugudean, membru
Prof. Crina Drug, membru
Prof. Lenuța Moldoveanu, membru
Prof. Ovidiu Codreanu - membru
Prof. Emil Badea – membru
Prof. Lavinia Tudor- responsabil
Şefii de catedră
Prof. Lăcrămioara Mutoiu
Prof. Neculai Sandu
Prof. Petrică Cautiș
Prof. Crina Drug
Prof. Adrian Sava Oancea
Prof. Raluca Miloiu - responsabil
Director Aliana-Maria Ifrim
Director adjunct Dana Sticlaru
Prof. Gabriel Fornica, membru
Prof. Felicia Filip, membru
Prof. dr. Emilia Boghiu membru
Prof. Otilia Panfil, membru
Prof. Elena Negoiță, membru
Prof. Alina Cosma, responsabil
Prof. Camelia Rafailă, gimnaziu
Prof. Emilia Boghiu, clasa a IX-a
Prof. Adrian Sava, clasa a X-a
Prof. Aura Ghiuș, clasa a XI-a
Prof. Lavinia Tudor, clasa a XII-a
Director adjunct Dana Sticlaru, președinte
Bibliotecar Veronica Boros, vicepreședinte
Ing. Sorin Ifrim, secretar
Administrator Mihaela Lupu, membru
Diriginții claselor, membri
Prof. Adina Mitroiu , responsabil
Prof. Rafailă Camelia, membru
Adm. patrimoniu Mihaela Lupu, responsabil
Asistent medical Mardaru Daniela
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10. Comisia de acordare a burselor
și a altor forme de sprijin material
pentru elevi










11. Comisia de selecție a documente- 
lor școlare ce urmează a fi arhivate



12. Comisia pentru inventariere
anuală a patrimoniului




13. Comisia de recepție a valorilor
materiale










14. Comisia pentru certificări internaționale











Director adjunct Dana Sticlaru, președinte
Prof. Frumuzache-Marian Boros, responsabil
Prof. Dragomir Ilie-Liviu, membru
Prof. Agachi Lăcrămioara, membru
Administrator financiar Vasilica Bînţu, membru
Administrator de patrimoniu Lupu Mihaela,
membru
Secretar şef Gabriela Stanciu, membru
Diriginții claselor IX-XII, membri (responsabili
cu întocmirea dosarelor/clasă)
Administrator financiar Vasilica Bînţu, preşedinte
Secretar șef Gabriela Stanciu, responsabil
Secretar Vasilica Radu - secretarul comisiei
Administrator de patrimoniu Mihaela Lupu,
membru
Director adjunct Dana Sticlaru, președinte
Administrator de patrimoniu Mihaela Lupu,
responsabil
Administrator financiar Vasilica Bînţu, membru
Secretar șef Gabriela Stanciu, secretar
prof. Luminița Ifrim, membru
Lab. Felicia Gavrilă, membru
Ing Sorin Ifrim, membru
Bibliotecar Veronica Boros, membru
Director Aliana-Maria Ifrim, preşedinte
Administrator de patrimoniu Mihaela Lupu,
membru
Administrator financiar Vasilica Bînțu, membru
Lab. Felicia Gavrilă, membru
Ing. Sorin Ifrim, membru
Prof. Felicia Filip, responsabil
Prof. Lăcrămioara Agachi
Prof. Iulia Ariton
Prof. Crina Drug
Prof. Roxana Ciugudean
Ing. Sorin Ifrim
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4. PROIECTE, PARTENERIATE, PROTOCOALE
ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE DESFĂȘURATE
ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017
NR.CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22
23
24

DENUMIRE ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ
Campania ,,Luna plantării arborilor"
Toamna în poezia românească
Promenada inimilor
Nocturna bibliotecii oneştene
Depunere coroane 1 Decembrie 2016
Ora de programare
ERASMUS+, Future career? Touch IT!
Miss și mister Cantemir
Consiliul elevilor
Fiindcă sunt om, eu merit
Dăruind, vei dobândi
Mesagerii lui Moș Nicolae
Mesagerii lui Moș Crăciun
Magia Crăciunului
Alături de copiii de la Mărcești
Ambasadori ai tinereții
Valoare Plus (traficul de persone)
Zilele porților deschise
Gala premiilor Cantemir
ELEV TALENTAT DE CANTEMIR (ETC)
Să ne cinstim strămoșii!
Educația schimbă lumea
Educație rutieră—educație pentru viață
Campania IGPR-ALEGE VIAȚA
(Poliția Transporturi Feroviare Onești)
AlterEdu
Cercul de lectură, hermeneutică și scriere creativă
„Alexandria
OLIMPIADA DEŞEURILOR

NR. ÎNREGISTRARE
3286/03.11.2016
1098/03.10.2016
3278/24.09.2015
788/16.03.2017
3536/05.12.2016
3637/19.12.2016
3638/19.12.2016
3381/14.11.2016
3398/15.11.2016
3589/14.12.2016
3661/20.12.2016
3351/06.12.2016
3623/16.12.2016
3678/21.12.2016
3623/16.12.2016
2141/31.08.2011
925/28.03.2017
1486/11.05.2017
1547/16.05.2017
1546/16.05.2017
1680/24.05.2017
1777/07.06.2017
1572/18.05.2017
1548/16.05.2017
1666/23.05.2017
3155/12.11.2014
4086/20.11.2015
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PROIECTE EDUCAȚIONALE DESFĂȘURATE
ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017

NR.CRT.
DENUMIRE PROIECT
1.
Tinerii merg din nou la teatru
2.
Un Everest de maculatură
3.
Fii informaT
Marea Unire din 1918: visul de secole al
4.
românilor
5.
Un zâmbet de Crăciun
6.
Clubul de dezbateri
7.
Cerc școlar: ,,Mâini dibace"
8.
Jurnal de călătorie în cele patru anotimpuri
9.
Sărbători și celebrations
10.
Mihai Eminescu-o viață nepereche
11.
Spune-mi o poveste
12.
Târgul mărțișoarelor
13.
FILOMELOS
14.
Concursul de arte (CAEJ)
15.
Florile din inima cetății (CAERI)
16.
Iubirea la români prin Dragobete
17.
Sănătatea, o bogăție neprețuită
18.
Everlasting Shakespreare
19.
Educația schimbă lumea
20.
Proiect de ecologizare--Oituz
Proiectul Junior Achievement ,,Educatie
21.
pentru orientare profesionala - Succesul
profesional"

NR. ÎNREGISTRARE
3221/27.10.2016
3145/18.10.2016
3480/24.11.2016
3567/08.12.2016
4126/25.11.2015
2790/28.09.2016
3397/15.11.2016
1098/3.10.2016
3718/30.12.2016
107/17.01.2017
432/14.02.2017
395/14.02.2017
202/27.01.2017
3213/26.10.2016
3190/24.10.2016
664/03.03.2017
907/27.03. 2017
1060/11/04.2017
1079/13.04.2017
965/31.03.2017
3636/19.12.2016
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