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I. 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 924/25.04.2007, titlul de 
ŞCOALĂ EUROPEANĂ, locul IV în clasamentul național. 
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II. COLEGIUL NAŢIONAL”DIMITRIE CANTEMIR” - ONEŞTI   - Resurse și oferta educațională 
 
 

 
 Colegiul Naţional”Dimitrie Cantemir” - Oneşti este o instituţie de tradiţie, spre care se 
îndreaptă zilnic peste 750 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, laborator de fizică, de 
chimie, sală Multimedia, cabinet de psihologie, 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 Matematică-informatică (3-4 
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 (1-2 clase, din care 1 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. 
Optând pentru studiul intensiv al limbii engleze, elevii au posibilitatea de a lucra pe grupe, 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 pe grupe, un număr de 7 ore pe 
săptămnă. 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. 
 
 Anual, un număr mare de elevi ai colegiului obțin rezultate remarcabile la olimpiadele 
naționale, la disciplinele Fizică, Religie, Limba română, Economie, Limba franceză, Limba spaniolă, 
Limba engleză, Logică, Șah, Biologie, Informatică/ TIC.  Elevii colegiului îşi dezvoltă interesul 
pentru performanță şi participă la concursuri naţionale şi internaţionale precum Euroscola, 
Development Youth Prize, International Public Speaking Competition, Doors to Diplomacy, Cangurul 
lingvist, Cangurul matematician, Olimpicii cunoaşterii, Winners, Creative Writing, Stefan Procopiu, 
PHI, Vrînceanu Procopiu, Chimexpert sau Concursul Național de Evaluare în Educație Mesajul meu 
antidrog. 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 promovabilitate 95-100%  
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, 98 % dintre aceștia sunt admiși în învățământul universitar din Franța, Danemarca, 
Olanda, 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, 
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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.  
 
  

III. PROGRAMUL ȘCOLII 
 
  
 
Toți elevii învață într-un schimb, în intervalul orar 8.00-15.00, cu: 
 
 

 durata orei de curs de 50 minute,  

 pauze de 10 minute 

 pauza mare de 20 minute la ora 10.50. 

 

IV. DIAGNOZA  MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN  AL UNITĂTII ŞCOLARE 
 

1. Indicatori  de  structură  şi  de  context 
 

  Informaţii generale privind unitatea   
DATE DE IDENTIFICARE: 

 

Denumirea unităţii de învăţământ: Colegiul Naţional”Dimitrie Cantemir”Oneşti 
 

Localitate/judeţ: Oneşti, Bacău 

Adresa: str.  Victor Babeş,   nr. 12 
 

Cod poştal: 601119 

Telefon – fax : Telefon: 0234 31 10 46;  Fax: 0234 31 10 47 

E - mail:  ldconeşti@yahoo.com 

Niveluri de învăţământ/specializări/calificări profesionale autorizate să funcţioneze 
provizoriu/acreditate:  

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 

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 

CIF / CUI : 4278205 
 

Tipul unităţii  de învăţământ:      LICEU 

Nivelurile de învăţământ existente în unitate: 

1. preşcolar  2. primar 3. GIMNAZIAL  4. LICEAL  5 postliceal 6. profesional  

7.  învăţământ de  ucenici      8.înv.de maiştri  

Profil de studiu existent, filierele organizate în unitate: 

1. FILIERĂ TEORETICĂ  2. filieră tehnologică  3. filieră vocaţională   

mailto:ldconeşti@yahoo.com
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4. învăţământ special 

Detalii privind tipul unităţii de învăţământ: 

1.UNITATE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ  2. unitate de învăţământ special 

3. unitate care găzduieşte ambele forme 

Forme de şcolarizare din unitate în funcţie de forma de finanţare (proprietate) : 

   1. PUBLIC                                2. particular                                             3. cooperatist     

Alternative educaţionale în unitate: 

1. ÎVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL  2. Waldorf  3. Montessori 

4. Frenet  5. Step by step      6. Jena 

Formele  de învăţământ din unitate: 

 1. ZI   2.  seral   3. ID    4. FR  

Aspecte privind organizarea procesului de învăţământ 

Structuri ale claselor/grupelor după modul de funcţionare: 

1. PREDARE NORMALĂ     2.  predare simultană 

Structuri ale unităţii în raport cu limba de predare din şcoală : 

Limbi materne de predare în unitatea şcolară: 

  1. ROMÂNA  2. Maghiara     3. Alte limbi 

Limbi străine studiate în şcoală, pentru învăţământul de masă: 

1. ENGLEZA  2. FRANCEZA  3. GERMANA 4. italiana 5. SPANIOLA 6. Alte limbi 

Limbile de studiu pentru unităţile în care funcţionează clase bilingve : 

1. engleza 2. franceza  3. germana. 4. italiana 5. spaniola 6. Alte limbi 

7.NU ESTE CAZUL 

 Limbile de studiu pentru unităţile în care funcţionează clase cu predare intensivă : 

1. ENGLEZA 2. franceza  3. germana. 4. italiana 5. spaniola 6. Alte limbi 

7.Nu este cazul 

Responsabilităţi în reţea 

Unitatea şcolara este:  
1.  unitate coordonatoare               2. UNITATE DE SINE STĂTĂTOARE   

                        3.  unitate coordonată 

 

SERVICII OFERITE:  

Internat:                                                                                                        1. DA        2. NU 
  

Cantină:                                                                                                        1. DA       2. NU 
  

   - numărul de locuri în sala de mese: -                    
      - capacitatea de pregătire (bucătărie): -                    

Bufet:                                  1. DA    2. NU    

Cabinet de asistenţă medicală :                   1. DA      2. NU            

   - asigurarea asistenţei medicale preventive cu medic şcolar :       1. DA   2. NU 
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   - asigurarea cabinetului cu cadre medii sanitare:            1. DA      2. NU 

Cabinet stomatologic :                       1. DA   2. NU   

      - asigurarea asistenţei stomatologice cu medic de specialitate         1.DA       2. NU 
  

       - asigurarea cabinetului cu cadre medii sanitare.            1.DA         2. NU 
  

Cabinet de asistenţă psihopedagogică :                1. DA      2. NU 

 - încadrarea şcolii cu specialist (profesor psiholog, consilier): 

1. CU NORMĂ ÎNTREAGĂ           2. cu norma parţială                              3. nu există 

CONSTRUCŢIA ŞCOLARĂ 

Vechimea şi calitatea construcţiei: 

Anul în care a fost dată în folosinţă:  1963 

Construcţie din:  1. paianta  2. bârne (lemn)  3. ZID DE CĂRĂMIDĂ       4. zid (beton)         5. altă 
variantă 

Anul ultimei reparaţii capitale / consolidări: 1972               

Unitatea funcţionează în:  

1. CLĂDIRE CU DESTINAŢE ŞCOLARĂ / grădiniţă   2. clădire cu destinaţie de 

locuinţă, amenajată      3. spaţiu improvizat – parţial           4. spaţiu improvizat – în totalitate 

Construcţia găzduieşte: 

 1. numai  unitatea  dvs. 

 2. şi altă unitate de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC ONEŞTI 

 3.  spaţii ale unei alte instituţii. 

 4. locuinţe 

Număr de clădiri din cadrul construcţiei şcolare: 

- număr total de clădiri:  4                             

- număr de clădiri care găzduiesc spaţii de învăţământ (săli de clasă, laboratoare ,      cabinete, 
ateliere şcolare, sala de sport): 4 

Suprafaţa desfăşurată a clădirilor(suprafaţa construita (mp)  numărul de nivele al  clădirii) 

- suprafaţa totală:       5933,63 mp  

- suprafaţa  sălilor de clasă:   2500 mp  

 

Prezenţa în unitate a următoarelor spaţii: 

Spaţii de învăţământ: 

1. săli de clasă : 29   2. laboratoare: 5   3.cabinete: -    4.sală de sport: 1  

5. ateliere  şcolare: - 

Spaţii auxiliare: 

1. ateliere de întreţinere 2. lot şcolar 3. CANCELARIE   4.SALĂ DE  BIBLIOTECĂ       

5. sală de festivităţi       6.  spaţiu de joaca amenajat    7.TEREN  DE SPORT 

Situaţia juridică a clădirilor in care funcţionează unitatea şi a terenurilor aferente 

Unitatea  funcţionează  în: 

1. spaţii închiriate   2. SPAŢII PROPRIETATE  3. spaţii mixte  4.spatii concesionate 
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 Pentru  spaţiile proprii  precizaţi  dacă  deţineţi  documente  de  proprietate  asupra: 

 - clădirilor:        1. DA         2. NU       3. Parţial 

 - terenurilor:        1. DA     2. NU       3. Parţial 

 

UTILITĂŢI 

Curent electric:     în localitate:  1.DA  2. NU 

              în şcoală:         1. DA  2. NU 

Apă :   

 în localitate:    1. REŢEA STRADALĂ    2. fântână          3. nu există  

 în şcoală:        1. din reţeaua stradală în curte 2. DIN REŢEAUA STRADALĂ   ÎN  

                        CLĂDIRE     3. din fântână           4. nu există 

Closet:           1. CU APĂ CURENTĂ                2. latrină  uscată nevidanjabilă 

      3. latrină uscată vidanjabilă            4. nu   există 

- numărul de cabine:           total: 36      în stare corespunzătoare: 36 

Canalizare:     în localitate: 1. REŢEA STRADALĂ  2. nu există 

      în şcoală:  1.CONECTATĂ LA REŢEAUA STRADALĂ 

                                       2. nu există 

Sistem de încălzire:   în localitate: 1. EXISTĂ REŢEA TERMOFICARE SAU 

                                                        GAZE NATURALE  2. nu există gaze 

         în şcoală:     1. sobe cu combustibil solid (lemne şi  cărbuni) 

            2. sobe cu gaze 

           3. încălzire centrală / reţea de termoficare /  

                                                       CENTRALĂ TERMICĂ 

Telefon:              în localitate:  1. DA 2. NU 3. Numai la oficiul poştal 

        în şcoală         1. DA 2. NU 

Spaţiu de gunoi, amenajat:    1. DA    2. NU 

ELEMENTE DE DOTARE 

Starea mobilierului şcolar: 

    1. stare bună    2. STARE MEDIE      3. mobilier neutilizabil 

Biblioteca şcolară: 

   - existenţa bibliotecii şcolare:              1. DA   2. NU 

   - numărul de volume:  25987 

Dotarea cu calculatoare (computere): 

   - număr total de calculatoare:  102 

   - număr de calculatoare utilizate de către elevi : 92 

   - utilizarea calculatorului de către administraţia şcolii:   1. DA  2. NU 

   - există conectare la INTERNET:            1. DA     2. NU 
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Dotarea cu copiatoare:  

   -  număr de copiatoare:  4 

Dotarea cu videoproiectoare, scannere, table interactive: 

        - număr de vidoproiectoare: 11 

    - scannere:  2 

    - tablă interactivă: 1 

 
  Context geo-economic 

 
Amplasarea unităţii:  ZONA 24 

CARACTERISTICI ALE LOCALITĂŢII 

Mediul de rezidenţă:  1. URBAN  2. Rural 

Dezvoltarea  economică a zonei (declarata oficial): 

  1. ZONĂ DEZVOLTATĂ    2. zonă defavorizată   3. zonă nedezvoltată   

 

Tipul localităţii unde este situată şcoala: 

1. capitala /  municipiu reşedinţă de judeţ    2. municipiu / oraş cu peste 100 mii locuitori 

3. MUNICIPIU/ ORAŞ CU PESTE 50 MII LOCUITORI    4. oraş cu mai puţin de 50 mii  locuitori     

5.centru de comună       6. sat 

 

CARACTERISTICI ALE ŞCOLII 

Poziţia unităţii în localitate 

1.ZONĂ SEMIPERIFERICĂ    2. zonă centrală      3. zonă periferică 

Accesul elevilor la unitatea de învăţământ 

Unitatea şcolarizează: 

1. ELEVI DIN LOCALITATE 

2. ELEVI DIN ALTE LOCALITĂŢI, CARE FAC NAVETĂ ZILNICĂ 

3. ELEVI DIN ALTE LOCALITĂŢI, CARE FAC NAVETĂ   SĂPTĂMÂNALĂ 

4. elevi din alte localităţi care stau in gazda sau la internat (nu fac naveta) 

Deplasarea elevilor de la domiciliu către şcoală, în raport cu mijloacele de transport: 

 
  Contextul legislativ de funcţionare  

 

Unitatea este înfiinţată conform  prevederilor legii (Legea nr. 84/ 1995, republicata, cu modificările  si 
completările  ulterioare  si Legea 196/ 1999).             

1. DA     2.  NU 

Unitatea de învăţământ este organizată pe principii nediscriminatorii  (fără deosebire de  naţionalitate, 
sex, religie etc.)                           

Cu mijloace de 
transport  în comun: 

1. PERMANENT, CU ORAR ADECVAT PROGRAMULUI 

 ŞCOLII 

2. permanent, cu orar adresat salariaţilor, neadecvat programului şcolii 

3. temporar  

Cu mijloace de 
transport special 
destinate 

1. permanent 

2. temporar  

Fără mijloace de 
transport  în comun: 

1. drum accesibil  

2. drum cu pericole  
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1. DA    2.  NU 

Recrutarea si admiterea elevilor/ copiilor se realizează în conformitate cu reglementările legale, pentru 
anul şcolar respectiv, corespunzător nivelului de învăţământ       

1. DA         2. NU 

Examenele de absolvire susţinute de elevi s-au organizat si s-au desfăşurat in conformitate cu 
reglementările legale.                              

1. DA         2. NU 

Unitatea de învăţământ respecta structură sistemului naţional de învăţământ, specializările se încadrează 
in profiluri, filiere si corespund nomenclatorului de ocupaţii si meserii in vigoare in anii şcolari respectivi  

1.DA        2. NU 

Unitatea de învăţământ dispune de planuri şi programe de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, conform reglementarilor legale. 

1.  DA        2. NU 

Întreg  personalul didactic de conducere îndeplineşte cerinţele Statutului personalului didactic privind 
ocuparea funcţiilor  didactice şi de conducere                      

                                                                                                                                                          1. DA
       2.  NU 

Posturile didactice au fost ocupate in condiţiile prevăzute de Statutul Personalului Didactic. 

1. TOTAL  2. Parţial 

 
 
 

 
 
 

2. Indicatori de stare 
 
 

 Informaţii privind anul şcolar curent, 2012-2013 

INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI 

Clase şi efective de elevi pe nivele de învăţământ, la începutul anului şcolar curent 

Număr total de clase şi efectivele de elevi pe nivele de învăţământ: 

Forma de învăţământ Nivel de învăţământ Număr de clase Număr de elevi 

învăţământ de zi învăţământ liceal 28 775 

învăţământ de zi învăţământ gimnazial 1 29 

Număr de elevi pe nivele de învăţământ, în funcţie de forma de finanţare a şcolarizării: 

Nivel de învăţământ Învăţământ public 
Învăţământ 

particular / cu taxă 
Învăţământ 
cooperatist 

învăţământ liceal 775   

învăţământ gimnazial 29   

Număr de clase şi efective de elevi pe tip de învăţământ (curs de zi): 

Tip de învăţământ Nivel 
Număr de clase/ 

grupe 
Număr total de elevi 

 clase cu predare intensivă a limbii 
engleze  învăţământ liceal 15 432 

 clase cu predare intensivă a limbii 
engleze  învăţământ gimnazial 1 29 

Aspecte specifice privind organizarea claselor de elevi: 

An de studiu Filieră Profilul Specialitate Număr Număr  Media 
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 Clase total  

elevi 

admitere 

 

a-V-a 
  

 1 29  

a-IX-a 

 
Teoretică 

 
Real Matematică-informatică 3 79 10-6,53 

a-IX-a 

 
Teoretică 

 
Real Şt. ale naturii 2 56 9,78-7,89 

a-IX-a 

 
Teoretică 

 
Umanist Filologie 2 57 9,76-7,94 

a-X-a 
 

Teoretică 
 

Real Matematică-informatică 4 116 
10,00-
8,33 

a-X-a 
 

Teoretică 
 

Real Şt. ale naturii 1 31 9,71-8,19 

a-X-a 
 

Teoretică 
 

Umanist Filologie 2 61 9,82-8,25 

a-XI-a Teoretică 
Real Matematică-informatică 4 94 9,89-6,31 

a-XI-a 
 

Teoretică Real Şt. ale naturii 1 28 9,55-7,01 

a-XI-a 
 

Teoretică Umanist Filologie 2 62 9,85-8,40 

a-XII-a Teoretică 
Real Matematică-informatică 4 96 9,91-8,61 

a-XII-a 
 

Teoretică Real Şt. ale naturii 1 32 9,50-8,50 

a-XII-a 
 

Teoretică Umanist Filologie 2 63 9,90-8,40 

TOTAL    29 804  

Caracteristici ale resurselor umane (beneficiarii): 

 1. Români 100%  2. Maghiari     3. Germani  4. Rromi      5. Altele  

Structura efectivelor de elevi din unitate, în funcţie de domiciliul acestora  

1. ponderea elevilor din localitate:  60% 

2. ponderea elevilor din alte localităţi, care fac navetă zilnică :36%  

3. ponderea elevilor din alte localităţi, care fac naveta săptămânală:  4% 

4. ponderea elevilor din alte localităţi care nu fac naveta (stau in gazda sau la  internat):  
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INFORMAŢII PRIVIND PERSONALUL ANGAJAT 

PERSONALUL DIDACTIC 
Posturi / norme didactice în şcoală: 

 

Indicator Total preşcolar Primar Gimnazial liceal profesional 
alte 

forme 

număr de posturi 

 didactice 
52,63 - - 1,38 51,25 - - 

număr posturi ocupate  
cu cadre didactice 

 titulare 
46,24 - - 1,27 44,97 - - 

număr posturi ocupate  
cu cadre didactice 

suplinitoare 
6,5 - - 0,11 6,39 - - 

Catedre rezervate: 

- număr total: 2,22                      

- distribuţia pe specialităţi :  

 

Nr. 
crt. 

Specialitatea Persoana căreia îi este rezervată - motivul/ calitatea 

1 Limba engleză Filip Gabriela-Felicia – director 

2 Disc. Socio-umane Pricope Ion – director adjunct 

3 Matematică Zaharia Dan – director, Școala Gimnazială nr. 1 – Onești  

Personal didactic angajat: 

 

cadre didactice 

 

total preşcolar Primar Gimnazial liceal profesional 
alte 

forme 

Titulare cu norma 
de bază în unitate  

37    37   

Titulare cu norma 
de bază în afara 

unităţii 
9    9   

Titulare la plata cu 
ora din afara 

unităţii 
5   1 4   

Suplinitoare 
calificate cu norma 
de bază în unitate 

3    3   

Suplinitoare 
calificate cu norma 

de bază în afara 
unităţii 

4    4   

Suplinitoare 
calificate la plata 
cu ora din afara 

unităţii 

3    3   

Total cadre 
didactice: 

61   1 60   

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 
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Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 

Necalificat Cu 
doctorat 

Cu gradul I 
Cu gradul 

II 
Cu 

definitivat 
Fără 

definitivat 

2 34 7 15 4 0 

 

Distribuţia pe grupe de vechime: 

Vechime debutant  3-5ani 6-10 ani 11- 15ani 16-20ani 21-25ani 26-30ani Peste 
30 

- în 
învăţământ 

3 4 13 8 10 2 3 18 

- în unitate 
3 4 17 8 8 7 4 10 

Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe: 

 Sub 25 25-29  30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Peste 60 

M 
- - 2 2 3 1 2 4 6 - 

F 
- 3 10 10 8 1 1 8 - - 

Structura personalului didactic în funcţie de localitatea de domiciliu: 

- ponderea personalului didactic cu domiciliul în localitatea unde este amplasată şcoala: 95,08  

- ponderea personalului didactic cu domiciliul în altă localitate şi care face navetă  

zilnică: 4,92 % 

Raportul dintre nr. total elevi şi nr. total de norme didactice: 804/52,63=15,27 

Discipline neacoperite cu personal didactic calificat: - 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

Total personal didactic auxiliar: 8  

Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări: 
 

Funcţia Număr persoane Calificarea  (DA sau NU) 

Inginer de sistem 1 DA 

Laborant 2 DA 

Bibliotecar 1 DA 

Secretar şef 1 DA 

Secretar 1 DA 

Contabil şef 1 DA 

Administrator patrimoniu 1 DA 

Gradul de acoperire a posturilor existente conform normativelor în vigoare cu personal 
didactic auxiliar: 100 %      

PERSONALUL DE CONDUCERE 

Număr de directori: 

- conform normativelor: 2 

- existent în unitate:   2 

Informaţii privind directorii: 
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Funcţia Specialitatea 
Grad /  vechime în 
învăţământ (ani) 

Cursuri de management /formare 
absolvite 

Director Limba engleză I/ 17 ani 

Masterat: Management educațional și 
comunicare instituțională 
Cursuri formare: Managementul 
organizației școlare, Asigurarea 
internă a calității, Manager de proiect, 
Auditor în domeniul calității etc. 

Dir. adjunct 
Discipline 

socio-umane 
I/ 38 ani Masterat: Managementul afacerilor 

PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV) 

Total personal nedidactic: 13 

Distribuţia personalului nedidactic, în funcţie de calificări 

Funcţia Număr persoane Calificarea  (DA sau NU) 

Funcţionar 1 DA 

Îngrijitor 6 DA 

Paznic 3 DA 

Muncitor calificat întreţinere 3 DA 

Gradul de acoperire a posturilor existente conform normativelor in vigoare, cu personal 
nedidactic (administrativ): 100 % 

Raportul dintre total norme didactice şi total personal nedidactic: 52,63 / 13 = 4,04 

 
CURRICULUM 

 
Curriculum  utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional/alternativ aprobat prin: 
1. Gimnaziu, engleză intensiv – OMEC nr. 3638/ 11.04.2001 
2. Liceu, filiera teoretică , profil uman ,specializarea Filologie, ciclu inferior, clasa a IX a, a 

X a – OMECT nr. 3410/16.03.2009 
3. Liceu, filiera teoretică , profil real,specializarea Matematică-informatică şi Ştiinţe ale 

naturii, ciclu inferior, clasa a IX a, a X a – OMECT nr. 3410/16.03.2009 
4.  Liceu, filiera teoretică , profil uman ,specializarea Filologie, ciclu superior, clasa a XI a, 

a XII a – OMECT nr. 3410/16.03.2009 
5. Liceu, filiera teoretică , profil real,specializarea Matematică-informatică şi Ştiinţe ale 

naturii, ciclu superior, clasa a XI a, a XII a – OMECT nr. 3410/16.03.2009 

GESTIUNEA (UTILIZAREA) SPAŢIULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

A)  INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 
Aspecte calitative privind spaţiul de învăţământ: UTILIZABILE 100% (În anul școlar 2012-2013 
unitatea funcționează în corpul D, în incinta Colegiului Tehnic ”Petru Poni” – Onești, ca urmare a 
derulării Proiectului de reabilitare Regio NE/15/3/3.4243/05.11.2008.) 

 

Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Număr 
Spaţii 

Suprafaţă 
(mp) 

1. Săli de clasă /grupă 29 1566 

2. Cabinete - - 

3. Laboratoare 5 280 

4. Ateliere - - 

5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport 1/ 1 600/ 5224 

6.  Spaţii de joacă  - - 

7. Alte spaţii 2 31 

B) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 
Aspecte calitative privind spaţiul de învăţământ: UTILIZABILE 100% (În anul școlar 2012-2013 
unitatea funcționează în corpul D, în incinta Colegiului Tehnic ”Petru Poni” – Onești, ca urmare a 
derulării Proiectului de reabilitare Regio NE/15/3/3.4243/05.11.2008) 
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Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Număr 
Spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Secretariat 1 54 

2. Spaţiu destinat echipei 
manageriale 

2 40 

3. Contabilitate  1 24 

4. Casierie   1 5 

5. Biro100u administraţie - - 

C) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 
Aspecte calitative privind spaţiul de învăţământ: UTILIZABILE 100% (În anul școlar 2012-2013 
unitatea funcționează în corpul D, în incinta Colegiului Tehnic ”Petru Poni” – Onești, ca urmare a 
derulării Proiectului de reabilitare Regio NE/15/3/3.4243/05.11.2008) 

 

Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Număr 
Spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Bibliotecă şcolară / centru de 
informare şi documentare 

 
1+1 

 
87 

2. Sală pentru  
servit masa 

 
- 

- 

3. Dormitor - - 

4. Bucătărie  - - 

5. Spălătorie  - - 

6. Spaţii sanitare 16 280 

7. Spaţii depozitare materiale 
didactice 

3 27 

8. Cancelarie 1 54 

9. Sală multifuncţională 1 48 

10. Oficiu 1 20 

11. Magazii 1 40 

12. Atelier întreţinere 1 50 

13 Arhivă 1 10 

În funcţie de disponibilitatea spaţiului de învăţământ, unitatea funcţionează: 

1. INTEGRAL ÎN UNITATE 

2. parţial în unitate, parţial în spaţii închiriate sau puse la dispoziţie de către alte unităţi de  

învăţământ sau agenţi economici din zonă (săli de clasă, ateliere/ferme şcolare, săli de sport) 

Gradul de încărcare a şcolii: 

Indice de ocupare (raportul dintre numărul claselor de elevi din învăţământul de zi şi numărul 
sălilor de clasă din şcoală, în stare de funcţionare) :  

Număr de schimburi pe zi în care funcţionează şcoala: 

- pentru toate formele de învăţământ din şcoală : 1 

- pentru învăţământul de zi: 1 

 Durata medie: 

 - a orelor de curs pentru învăţământul şcolar de zi: 50 min. 

Gestiunea spaţiilor de învăţământ: 

Utilizarea sălilor de clasă: 

1. PENTRU PROCESUL DIDACTIC DIN ŞCOALĂ 

2. închiriate parţial altor beneficiari ai sistemului de învăţământ 

3. închiriate parţial unor beneficiari externi 
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Utilizarea laboratoarelor şi a cabinetelor şcolare: 

1.PENTRU PROCESUL DIDACTIC DIN ŞCOALĂ, CONFORM DESTINAŢIEI 

LOR 

2. pentru procesul didactic din şcoală, dar utilizate (parţial) ca săli de clasă 

3. închiriate parţial altor beneficiari ai sistemului de învăţământ 

4. închiriate parţial unor beneficiari externi   

Utilizarea bazei sportive / sălii de sport : 

1. PENTRU PROCESUL DIDACTIC DIN ŞCOALĂ 

2 . închiriate parţial altor beneficiari ai sistemului de învăţământ 

3. închiriate în totalitate altor beneficiari ai sistemului de învăţământ 

4.  închiriate parţial unor beneficiari externi 

5. închiriate în totalitate unor beneficiari externi 

 
 Informaţii privind anul şcolar anterior,  2011-2012 
 
REZULTATE ALE EVALUĂRILOR SUMATIVE  

EVALUAREA ELEVILOR 

Situaţia efectivelor de elevi: 

 - pe şcoală, în anul şcolar anterior (număr de elevi):  

Înscrişi 
Transferaţi pe parcursul 

anului 
promovaţi 

În situaţie de repetenţie, 
care: 

la începutul 
anului 
şcolar 

la sfârşitul 
anului 

la alte 
unităţi 

de la alte 
unităţi 

 repetă clasa 
au 

abandonat 
şcoala 

778 769 7 10 766 3 4 

 -  pe nivele şi ani de studiu  

 
 

Nivel 

 
 

clasă 
/an 

Număr elevi 

înscrişi la 
începutul anului 

şcolar 

înscrişi la 
sfârşitul anului 

promovaţi 

în situaţie de repetenţie, 
care: 

repetă 
clasa 

au 
abandonat 

Liceal 

IX 212 210 209 2 2 

X 192 186 186  2 

XI 191 189 188 1  

XII 183 183 183   

Rezultate şcolare: 

Distribuţia elevilor în funcţie de mediile la sfârşitul anului şcolar 

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

Nr. elevi 0 0 95 348 323 

Distribuția elevilor corigenți/ repetenți 

Disciplina Matematică Fizică Informatică Biologie Limba română 

Nr. elevi 
corigenți 

6 12 1 2 1 

Nr. elevi 
repetenți 

1 2 0 0 0 
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Rezultate la evaluări naţionale 

Examenul de bacalaureat 2012  

Procent de promovabilitate:  

- numărul de elevi înscrişi:     183  

- numărul de elevi promovaţi: 176 

- distribuţia elevilor pe medii obţinute: 

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

 1 23 52 75 25 

- distribuția elevilor promovați pe discipline 

Disciplina Româ

nă 

Matematică  

(M1) 

Matema

tică 

 (M2) 

Ist

ori

e 

Geo

grafi

e 

Biol

ogie 

Fizică Chi

mie 

Infor

mati

că 

Soci

o-

uma

ne 

Nr. elevi  

înscriși 

183 87 33 63 48 60 39 10 8 15 

Nr. elevi 

promovați 

182 83 32 62 48 60 37 10 8 15 

Rata 

promovabilității 

99,45 95,40 96,96 98,

41 

100 100 94,87 100 100 100 

Rezultate la olimpiade și concursuri – v. Anexa 

Rata absenteismului: 0,04 

Rata abandonului școlar: 0,51 

Rata cazurilor de violență: -  

Numărul de elevi beneficiari ai burselor de merit : 0 

Numărul de elevi beneficiari ai burselor de studiu : 0 

Numărul de elevi beneficiari ai burselor sociale: 0 

Numărul de elevi beneficiari ai burselor de boală:0 

Numărul de elevi beneficiari ai programului „Bani de liceu”: 91 

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

Distribuţia personalului didactic. în funcţie de calificativele obţinute: 

Calificativ nesatisfăcător satisfăcător bine foarte bine 

Nr. profesori - - - 100% 

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

Calificativ nesatisfăcător satisfăcător bine foarte bine 

Pers. didactic 
auxiliar 

- - - 8 

Pers. nedidactic - - - 13 

 
 

 ANALIZA S.W.O.T. 
 

1. ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

Puncte tari Puncte slabe 

Domeniul A. CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 

1. Acoperirea în proporţie de 100% a normelor 
didactice cu personal calificat - anual 
2. Majoritatea personalului şcolii cunoaşte 
reglementările interne, modul de organizare, de 
luare a deciziilor, de comunicare şi raportare 
3. 98 % din personalul didactic al şcolii are 
adresă de e-mail, folosită în scopul informării şi 
comunicării curente 
4. Există un responsabil cu informarea în fiecare 
clasă de elevi şi o adresă de mail specială a 
elevilor; se asigură accesul la Internet al tuturor 
categoriilor de personal pe toată durata 
programului prin existenţa conexiunii( inclusiv 
wireless) la Internet şi a calculatoarelor/ 
laptopurilor puse la dispoziţie 
5. S-au demarat lucrările de reparații/ reabilitare 
în cadrul proiectului REGIO inițiat de Primăria 
Onești 
6. Existenţa unei baze de date şi avizierelor 
pentru înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea 
datelor şi informaţiilor 
7. Se asigură accesul elevilor la serviciile 
medicale prin funcţionarea cabinetului propriu şi 
se derulează campanii de prevenire a 
comportamentelor dăunătoare sănătăţii pentru 
creşterea gradului de conştientizare a riscurilor  
datorate  acestora: „Mesajul meu antidrog”, 
“Pauza fără fumat” 
8. Există întruniri periodice ale Comitetului 
reprezentativ al parinţilor şi ale Consiliului elevilor, 
se asigură comunicarea de bază cu  părinţii şi 
comunitatea  
9. Se asigură securitatea tuturor celor implicaţi în 
activitatea şcolară, în timpul desfăşurării 

1. Nu se asigură o modalitate de raportare unitară 
a gradului de îndeplinire a tuturor indicatorilor de 
performanţă la nivelul unităţii de învăţământ 
2. Comunicarea între şcoală şi părinţi este 
insuficientă şi gradul de implicare a părinţilor în 
activităţile şcolii este  scăzut  
3. Consiliul elevilor nu se implică în mod constant 
în activitatea şcolii, atribuţia principală fiind cea 
de informare 
4. Lipsa preocupării pentru publicarea 
informaţiilor care să asigure transparenţa actului 
managerial 
5. Noile tehnologii nu se folosesc suficient în 
cadrul activităţii didactice curente la nivelul tuturor 
ariilor curriculare 
6. Feed-back-ul obţinut de la personalul şcolii, 
elevi, părinţi şi comunitatea locală nu e utilizat în 
totalitate pentru optimizarea comunicării interne şi 
externe  
7. Insuficienta cunoaștere a procedurilor 
instituționale privind sănătatea și securitatea 
elevilor și personalului pe tot parcursul 
programului 
8. Dotarea precară a Cabinetului medical 
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programului prin activitatea profesorului şi elevilor 
de serviciu, conform atribuţiilor specifice, 
menţionate în Regulamentul de organizare 
internă; se cunosc şi aplică normele PSI şi PM de 
către tot personalul şi de către toţi elevii, fără 
înregistrarea abaterilor de la aceste norme  
11. Se asigură serviciile de orientare şi consiliere 
în cadrul Cabinetului de asistenţă psiho-
pedagogică, conform Procedurii Consilierea 
elevilor de către psihologul şcolii 
12. Utilizarea sistemului AEL, a laboratoarelor în 
activitatea didactică curentă specifică disciplinelor 
de studiu, a noilor tehnologii în activitatea curentă 
didactică/ de formare/ administrativă/ extra-
curriculară  
 

DOMENIUL B. EFICACITATE INSTITUȚIONALĂ 

1.Oferta de şcolarizare este fundamentată pe 
baza analizei mediului intern şi extern, răspunde 
la cererea comunităţii locale și s-au  utilizat 
metode  de marketing în promovarea ofertei 
educaţionale 
 (realizarea cifrei de școlarizare 2008-2011: 
100%)    
2. Obţinerea certificărilor internaţionale 
competenţelor de utilizarea calculatorului (ECDL, 
CISCO) 
3. Organizarea de sesiuni de pretestare pentru 
examenele Cambridge, obţinerea de certificate de 
engleză generală FCE şi CAE de către elevii 
colegiului, organizarea unei sesiuni de examene 
Cambridge, IELTS, MAT,PAT, TSA în cadrul 
colegiului, efectuarea înscrierilor  pentru examene 
Cambridge pentru cele 3 sesiuni anuale - elevi şi 
adulţi din comunitatea locală 
4. Colaborări  sistematice/ parteneriate cu: 
Primăria municipiului Oneşti, Poliţia Oneşti, 
Asociaţia de Tineret „Onestin”, Asociaţia pentru 
Protecţia Mediului Bacău,  Sindicatul Liber al 
Pensionarilor, „Asociaţia pentru Dezvoltare şi 
Intervenţie Socială şi Educaţională”, filiala Bacău, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, Centrul de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău, Asociaţia 
„Scut Verde”, Fundaţia de caritate „Turingia-
Trotuş”, Fundaţia Naţională “G. Călinescu, ONG-
uri, agenți economici, autorități locale 
5. Derularea proiectelor educaționale, ecologice, 
turistice de voluntariat  în parteneriat cu Clubul de 
turism montan NEMIRAM; proiectul ȚARA LUI 
ANDREI;  
6. Continuarea activităţii  în cadrul Strategiei 
naţionale de acţiune comunitară ( S.N.A.C.) 
7. Manualele şi auxiliarele curriculare sunt 
adaptate în proporţie de 100% la specificul unităţii 
şcolare şi la achiziţiile anterioare ale elevilor 
8. Gradul destul de ridicat de satisfacţie a elevilor 
în privinţa ofertei de CDŞ şi a respectării 
opţiunilor lor: 66% 
9. Studierea a 4 limbi străine în cadrul şcolii 
10. Efectuarea lucrului pe grupe la clasele cu 

1. Nerealizarea cifrei de școlarizare propuse la 
nivelul liceal ( la specializarea Matematică-
Informatică s-au realizat doar 3 din cele 4 clase 
din oferta educațională 2012-2013) datorită 
scăderii interesului general pentru profil, în 
favoarea profilului Științe ale naturii/ Științe 
sociale  
2.Insuficienta diseminare a experienţelor pozitive 
în cadrul instituţiei 
3.Insuficienta valorificare a evaluării activităților 
extra-curriculare la nivelul instituției  
4.Managementul deficitar al resurselor umane:  
incoerenţă în elaborarea strategiilor, întârzieri, 
deficienţe în stabilirea rolurilor şi 
responsabilităţilor, a liniilor de decizie şi 
comunicare, lipsa responsabilizării individuale  
5. Accentul pe evaluarea cantitativă, în 
detrimentul celei calitative 
6. Nivelul scăzut de transparenţă a evaluării 
personalului  şi insuficienta corelare a criteriilor de 
evaluare cu activităţile cuprinse în Fişa postului 
7. Lipsa activităţilor comune la nivelul ariilor 
curriculare 
8.Lipsa grupurilor de lucru/ direcţii de dezvoltare 
şi insuficienta antrenare a personalului, părinţilor 
şi elevilor în procesul decizional 
9. Insuficienta valorificare a auxiliarelor didactice 
existente şi a achiziţiilor elevilor şi personalului 
10.Persistenţa metodelor tradiţionale de predare 
11. Insuficienta aplicare a metodelor de evaluare 
alternativă în demersul didactic 
12. Insuficienta corelare a ofertei CDŞ cu 
opțiunile elevilor 
13.Valorificarea insuficientă a participării cadrelor 
didactice la activităţile de formare metodico-
ştiinţifică 
14. Lipsa preocupării pentru formarea spiritului de 
echipă şi încurajarea participării active a tuturor 
factorilor implicaţi în managementul instituţional 
15. Scăderea numărului parteneriatelor   
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predare a limbii engleze în regim Intensiv, 
proiectarea în echipă a activităţilor de predare, 
învăţare şi evaluare 
11. Introducerea în procesul de predare-învăţare 
a metodelor moderne şi  echipamentelor IT, a 
învăţării pe bază de proiecte/ proiecte multimedia 
şi portofolii educaționale  
12. Realizarea unui învăţământ incluziv prin 
integrarea elevilor din clasa a IX a, includerea  
orelor de religie ortodoxă şi catolică, realizarea de 
proiecte în echipă  
13. Participarea la activităţi extracurriculare: 

 În cadrul clubului de Turism montan-
NEMIRAM”: marcare trasee turistice în 
zonă, diseminare şi elaborare produs 
final, organizarea de drumeţii în cadrul 
clubului NEMIRAM 

 implicarea tuturor cadrelor didactice şi a 
elevilor în activităţi extra-curriculare în 
perioada Școala altfel 

 Cercul de creaţie literară Criterion, Cercul 
de istorie, Cercul de religie 

 Implicarea elevilor în redactarea şi 
difuzarea revistelor elevilor (Criterion, 
Organica, Chemeia)  

15. Procentul de promovabilitate la examenele de 
bacalaureat 90-95% anual 
26. Admiterea cu medii mari a peste 90% dintre 
absolvenţi în instituţiile de învăţământ superior din 
țară și din străinătate 
17. Elevii colegiului, au obţinut  premii şi menţiuni 
la olimpiade şi concursuri, inclusiv online ( „Ştefan 
Procopiu”, „Ф”, „ Vrânceanu-Procopiu”, „Evrika”, 
„Chimexpert”, „Spoken English”, „Creative 
Writing”, „Lumină din lumină”, „Mesajul meu 
antidrog”, „Concursul de informatică aplicată”,  „ 
Cangurul lingvist”, “Public Speaking Competition” 
etc.): 
18. Obţinerea de atestate la Informatică şi  la 
Limba engleză pentru absolvenții profilurilor 
Informatică și Engleză intensiv 
19. 100% din personalul didactic, didactic auxiliar 
şi nedidactic a obţinut calificativul anual  „ Foarte 
bine”  
20. S-au obținut 2 burse individuale pentru 
profesori (prof. Iulia Ariton, prof. Alina Dumnitru) 
21. S-a colaborat constant cu presa, fiecare dintre 
activităţile de marcă a fost reflectată prin articole 
de presă scrisă şi online (Ziarul de Bacău, Oneşti 
Express) (Ziarul de Bacău), precum și radio-TV 
(TV KIT, Radio KIT, Connect FM etc.) 
 22. Participarea a 50% dintre cadrele didactice la 
cursuri de formare, participarea tuturor cadrelor 
didactice la activităţile metodice la nivel local şi 
judeţean/ naţional; efectuarea de studii masterale 
şi doctorale; obţinerea gradelor didactice 

DOMENIUL C. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

1. Existența structurilor responsabile cu evaluarea 
calităţii şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a CEAC din cadrul colegiului 
2. Participarea cadrelor didactice la programe de 

1. Monitorizarea deficitară a implementării 
procedurilor interne 
2.Insuficientă preocupare pentru obținerea 
feedback-ului de la personal, elevi și părinți 
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dezvoltare profesionale în domeniul evaluării și 
asigurării calității 
3. Aplicarea procedurilor de evaluare a calității 
activității corpului profesoral 
4. Existența și aplicarea unor proceduri de 
optimizare a evaluării învățării 
 

3.Valorificarea insuficientă a feedback-ului obţinut 
de la elevi, părinți şi personal pentru ameliorarea 
calităţii 
4. Incoerența demersului de evaluare și asigurare 
a calității raportat la obiectivele dezvoltării 
instituționale definite în documentele manageriale 
5. Existența formală a Strategiei de evaluare și 
asigurare a calității, a Sistemului de control intern, 
a Manualului calității 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 
OPORTUNITĂŢI 

 
1.Imaginea favorabilă a unităţii de învăţământ în 
comunitatea locală 
2.Descentralizarea instituţiilor de învăţământ şi 
întărirea autonomiei acestora; 
3.Creşterea autonomiei cadrelor didactice privind 
realizarea curriculum-ului pe filiere, profiluri, 
specializări 
4.Admiterea în instituţii de învăţământ superior a 
elevilor care au obţinut premii la olimpiadele  
naţionale fără examen de admitere şi cu bursă 
specială 
5.Accesul la piaţa muncii europene 
6.Accesul la studii pe plan internaţional 
7.Politicile naţionale şi europene favorabile 
educaţiei considerată prioritate naţională 
8. Programul „Bani de liceu” pentru susținerea 
elevilor defavorizați  
 9. Existenţa cadrului european pentru derularea 
de proiecte de cooperare şi dezvoltare 
 

 
AMENINŢARI 

 
1.Promovarea la nivel naţional şi european a 
învăţământului profesional, vocaţional şi tehnic în 
defavoarea celui teoretic 
2. Lipsa acordării calificărilor la finalul studiilor 
teoretice 
3. Dezvoltarea mediului competiţional local 
4. Interesul scăzut al unor părinţi privind activitatea 
şcolară a propriilor copii, lipsa de colaborare a 
părinţilor cu şcoala 
5. Creşterea dezinteresului elevilor  pentru 
educaţia formală 
6.Nivelul din ce în ce mai scăzut de pregătire a 
elevilor din învăţământul gimnazial 
7.Numărul din ce în ce mai mare de părinţi care 
lucrează în străinătate 
8.Creşterea ratelor absenteismului şi de abandon 
şcolar la nivel național și regional 
9. Accentuarea decalajelor în învăţare la nivel 
naţional 
10.Cadrul legislativ incoerent 
11. Schimbările dese de politici educaţionale 
12.Programele şcolare încărcate  
13.Scăderea calităţii pregătirii absolvenţilor de 
învăţământ superior care se orientează spre o 
carieră didactică 
14.Specializarea strictă a profesorilor în facultăţi în 
dauna specializării pluridisciplinare si psiho-
pedagogice; 
 15. Modulul pedagogic parcurs în timpul facultăţii 
nu asigură pregătirea psiho-pedagogică impusă de 
realitatea în şcoli 
16.Salarizarea  modestă conduce la migrarea 
specialiştilor către alte sectoare economice, mai 
bine remunerate  
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Analiza mediului intern (situat ia din septembrie 2016) 

Evoluția populației școlare – 2013-2016 

An şcolar Nr. elevi gimnaziu Nr. elevi liceu Nr. total elevi 

2013-2014 62 779 841 

2014-2015 95 800 895 

2015-2016 128 787 915 

 

Evoluția numărului de clase – 2013-2016 

An şcolar Nr. clase gimnaziu Nr. clase liceu Nr. total clase Nr. clase intensiv engleză 

2013-2014 2 28 30 17 

2014-2015 3 28 31 18 

2015-2016 4 28 32 19 

 

Rata de promovabilitate – 2013-2016 

a) Gimnaziu 

An scolar Promovați 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

2012-2013 100.00% 0.00% 0.00% 12.90% 24.19% 62.90% 

2013-2014 100.00% 0.00% 0.00% 4.21% 18.95% 76.84% 

2014-2015 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.63% 84.38% 

 

b) Liceu 

An scolar Promovați 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

2012-2013 100.00% 0.00% 1.29% 17.27% 40.85% 40.46% 

2013-2014 100.00% 0.00% 5.38% 26.25% 29.50% 38.88% 

2014-2015 99.62% 0.00% 1.91% 17.07% 45.48% 35.16% 

 

Rata abandonului școlar și a exmatriculărilor 

An scolar Abandon școlar Exmatriculări 

2012-2013 0% 0% 

2013-2014 0% 0% 

2014-2015 0% 0% 

 

Rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat 

a) Distribuția pe medii 

An scolar Promovați 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

2013-2014 97.74% 14.69% 19.77% 37.85% 25.42% 

2014-2015 97.54% 7.39% 13.30% 35.47% 41.38% 

2015-2016 98.43% 9.42% 13.61% 32.98% 42.41% 

 

b) Distribuția pe specializări 
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anul școlar Filologie Matematica-informatica Științe ale Naturii 

2013-2014 94.03% 90.00% 93.94% 

2014-2015 97.26% 98.90% 89.19% 

2015-2016 100.00% 95.00% 98.15% 

 

Rata de promovabilitate la examenul de evaluare națională 

anul scolar 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10 Numar de elevi 

2015-2016 0% 3.44% 3.44% 34.48% 58.62% 29 

 

Distincții la olimpiade și concursuri școlare 

1. Rezultate olimpiade județene 

 

An scolar Mentiune Premiul al III-lea Premiul al II-lea Premiul I Total 

2013-2014 90 11 14 9 124 

2014-2015 48 10 11 10 79 

2015-2016 37 12 16 16 81 

 

 

 

2. Rezultate la concursuri județene 

An scolar Mentiune Premiul al III-lea Premiul al II-lea Premiul I Total 

2013-2014 19 9 2 14 44 

2014-2015 4 14 8 8 34 

2015-2016 47 51 30 14 142 

 

3. Rezultate la olimpiade naționale 

An scolar Participare Mentiune Premiul al III-lea Premiul al II-lea Premiul I Total 

2013-2014 6 1 1 1 2 11 

2014-2015 5 9 1 0 0 15 

2015-2016 7 10 0 0 0 17 

 

4. Rezultate la concursuri interjudețene/naționale 

An scolar Participare Mentiune Premiul al III-lea Premiul al II-lea Premiul I Total 

2013-2014 3 7 9 5 5 29 

2014-2015 1 30 27 24 5 87 

2015-2016 7 11 6 6 4 34 

 

Evoluția absolvenților-traiectul școlar/profesional 

An școlar 
Calculatoare 

și inginerie 

Știinte 

economice 

Medicină și 

stomatologie 

Drept și 

litere 

Real - 

altele 

Socio-

umane 
Străinătate Total 

2013-2014 29.48% 9.83% 8.09% 18.50% 5.78% 15.61% 4.05% 91.33% 
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2014-2015 20.71% 9.60% 10.10% 7.07% 14.14% 10.10% 10.10% 81.82% 

2015-2016 22.34% 8.51% 12.23% 10.11% 11.17% 8.51% 6.91% 79.79% 

 

Parteneriate 

anul scolar nr. de elevi participanti nr. de profesori participanti numar de partenerate 

2013-2014 1716 58 19 

2014-2015 1190 154 39 

2015-2016 2018 391 33 

 

anul scolar 
procent elevi 

participanti 

procent profesori 

participanti 

numar de 

elevi 

numar de 

profesori 

2013-2014 204.04% 95.08% 841 61 

2014-2015 132.96% 290.57% 895 53 

2015-2016 220.55% 751.92% 915 52 

 

Proiecte 

anul scolar nr. de elevi participanti nr. de profesori participanti numar de proiecte 

2013-2014 1011 96 12 

2014-2015 561 58 11 

2015-2016 1416 77 17 

 

anul scolar 
procent elevi 

participanti 

procent profesori 

participanti 

numar de 

elevi 

numar de 

profesori 

2013-2014 120.21% 157.38% 841 61 

2014-2015 62.68% 109.43% 895 53 

2015-2016 154.75% 148.08% 915 52 

 

Activități extrașcolare 

anul scolar nr. de elevi participanti nr. de profesori participanti numar de activitati 

2013-2014 1636 75 21 

2014-2015 1589 73 18 

2015-2016 2421 64 7 

 

anul scolar 
procent elevi 

participanti 

procent profesori 

participanti 

numar de 

elevi 

numar de 

profesori 

2013-2014 194.53% 122.95% 841 61 

2014-2015 177.54% 137.74% 895 53 

2015-2016 264.59% 123.08% 915 52 

Absenteismul școlar 

a) liceu 

anul scolar Total Motivate Nemotivate 

2013-2014 19764 13156 6608 

2014-2015 22026 15241 6785 

2015-2016 22998 14828 8170 
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b) gimnaziu 

 anul scolar Total Motivate Nemotivate 

2013-2014 247 224 23 

2014-2015 671 620 51 

2015-2016 837 702 135 

 

Diagnoza/analiza SWOT (situat ia din septembrie 2016) 

PUNCTE TARI  

 procent de promovare bacalaureat 2016 

(98,43%);  

 rezultate bune la olimpiade și concursuri 

şcolare;  

 stimularea elevilor cu rezultate la 

olimpiade şi concursuri şcolare;  

 preocupare continuă pentru îmbunătățirea 

bazei materiale; 

 interesul crescut al profesorilor pentru 

formarea continuă, prin participarea la 

programe de perfecționare și examene de 

obținere a gradelor didactice; 

 relațiile interpersonale existente creează 

un climat educațional deschis, stimulativ; 

 dezvoltarea unei culturi organizaționale 

pozitive și a unui climat de lucru 

motivant; 

 existența unei biblioteci, a 8 laboratoare 

dotate corespunzător; 

 existența site-ului și a paginii de 

Facebook a școlii și a paginii de 

Facebook a consiliului elevilor; 

 colaborare foarte bună cu autoritățile 

locale; 

 consilierea psihopedagogică a elevilor 

aflaţi în dificultate: probleme de 

comportament, părinţi plecaţi în 

străinătate, elevi mai puţin susţinuţi şi 

motivaţi de către familie. 

PUNCTE SLABE  

 dezinteresul profesorilor pentru 

elaborarea-implicarea în proiecte cu 

finanţare externă;  

 procentul mare (aproximativ 30,15%) de 

elevi navetişti;  

 volum imens de muncă: situaţii, raportări, 

analize etc.; 

 reticenţa unor părinţi faţă de consilierea 

psihopedagogică; 

 slaba implicare a unor părinţi în 

activităţile şcolii, dezinteresul multora 

dintre ei faţă de anturajul şi preocupările 

copiilor lor. 

 proporție semnificativă a elevilor 

absolvenți cuprinși în învățământul 

superior (79,79%). 

OPORTUNITĂŢI 

 descentralizare şi autonomie 

instituţională; 

 interesul elevilor de a participa la 

procesul de luare a deciziilor în şcoală; 

 certificate de competenţe europene pentru 

elevi şi membri ai comunităţii locale: 

ECDL, CISCO, IELTS, Cambridge, 

KET, PET; 

 dezvoltarea şcolii prin proiecte; 

AMENINŢĂRI 

 lipsa mijloacelor relevante de motivare şi 

de penalizare a cadrelor didactice; 

 frecventele modificări în legislaţia şcolară; 

 influenţa negativă a promovării în media a 

abaterilor disciplinare ale elevilor din alte 

unităţi şcolare; 

 precaritatea mediului familial sub aspect 

socio-economic și cultural; 
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 reprezentarea comunităţii în structurile 

decizionale din şcoală; 

 oferta generoasă de cursuri de formare 

oferită de furnizorii de educație; 

 posibilitatea de accesare a unor fonduri 

prin proiecte cu finanțare externă. 

 reducerea entuziasmului şi scăderea 

interesului pentru profesia didactică, 

urmare a subfinanţării cronice; 

 scăderea populaţiei şcolare; 

 risc social, ca urmare a plecării părinţilor 

la muncă în străinătate; 

 scăderea interesului pentru studiu, în 

general. 

 

 

Analiza PESTE (situat ia din septembrie 2016) 

Contextul politic  
În contextul actual, marcat de o puternică tendinţă de globalizare, absolventul de învăţământ 

preuniversitar se va confrunta cu o piaţă a muncii unică, globală în care multiculturalitatea şi 

identitatea naţională câştigă noi valenţe. Influenţele globalizării asupra procesului educaţional 

sunt multiple şi imposibil de neglijat:  

 calificare internaţională;  

 educaţie la distanţă;  

 biblioteci virtuale;  

 proces didactic în limbi de circulaţie internaţională;  

 educaţie la standarde calitative impuse;  

 ofertă educaţională adaptată nevoilor societăţii.  

Oferta politică a Guvernului României în domeniul educaţiei este concentrată în jurul 

următoarelor obiective:  

 acces egal şi sporit la educaţie;  

 instruirea şi educarea tinerilor la un nivel competitiv corespunzător dinamicii societăţii 

contemporane;  

 compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european;  

 descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ;  

 dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente;  

 transformarea educaţiei în resursă de bază a modernizării României.  

Procesul de învăţământ din Colegiul Naţional ,,Dimitrie Cantemir“ se desfăşoară pe baza 

legislaţiei generale şi a celei specifice sistemului de învăţământ preuniversitar, având în 

atenţie toate actele normative din domeniu, notificările şi ordinele emise de M.E.C.T.S. şi de 

I.S.J.Bc. Politica educaţională propusă de şcoala noastră este pe deplin în concordanţă cu 

politica educaţională naţională, în care învăţământul este o prioritate naţională, cu Reforma 

învăţământului din România şi nu este aservită partidelor politice care se succed la guvernare, 

ci serveşte educaţiei tinerei generaţii pentru a deveni cetăţeni europeni, capabili să se 

integreze într-o societate dinamică, imprevizibilă şi în spaţiul transnaţional.  

Contextul economic  
Prezentul proiect de dezvoltare instituţională trebuie să se integreze în cadrul reformei 

învăţământului preuniversitar, prioritară fiind refacerea legăturilor fireşti dintre şcoală şi 

comunitate având în vedere că „produsele educaţionale” vor deveni capabili să acţioneze 

responsabil şi competent pentru binele personal şi pentru binele comunităţii. Tendinţa de 

globalizare şi internaţionalizare a educaţiei, are ca efect certificarea calităţii produselor nu 

prin volumul de muncă, ci prin inteligenţa încorporată în produs. O consecinţă a acestui fapt 
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va fi libera circulaţie a valorilor, a elevilor, a cadrelor didactice, a tuturor celor care se vor 

impune pe piaţa calităţii. Oraşul Onești este situat într-o zonă a județului Bacău care a fost 

puternic industrializată înainte de revoluia din 1989. După revoluție din toată platforma 

petrochimică Borzești mai funcționează doar SC Chimcompex SA. Au apărut noi operatori 

industriali de interes local. Populația orașului este în scădere drastică datorită fenomenului de 

migrație și a potențialul economic scăzut. Colegiul Naţional ,,Dimitrie Catemir“ este situat 

într-o zonă semiperiferică a Oneștiului, într-o zona apropiată de gară și de autogară. Această 

realitate poate facilita accesul elevilor la cursurile oferite de școala noastră. Un procent tot 

mai scăzut dintre absolvenții de liceu se orientează spre învăţământul superior (79,79% în 

anul școlar 2015-2016). Legislaţia financiară în vigoare permite atragerea de fonduri 

extrabugetare la nivelul colegiului, însă acestea sunt prea mici şi nu pot susţine derularea unor 

proiecte de anvergură. Interesul agenţilor economici pentru acordarea de donaţii sau pentru 

sponsorizări instituţiilor de învăţământ preuniversitar este, în continuare, destul de scăzut. În 

unitatea noastră şcolară există mulţi elevi cu o situaţie materială modestă, însă acest lucru nu-i 

împiedică să-şi manifeste interesul pentru şcoală. Un efect pozitiv pentru susţinerea elevilor îl 

constituie extinderea programelor sociale: asigurarea manualelor şcolare gratuite pentru 

clasele a XI-a şi a XII-a, acordarea burselor de ajutor social, programul guvernamental Bani 

de liceu, decontarea navetei elevilor etc. Asociația „Studium Cantemir” a acordat sprijin în 

fiecare an oferind fondurile necesare pentru premierea elevilor care au participat la fazele 

naționaleale olimpiadelor si concursurilor.  

Contextul social  

În ultima perioadă, datorită rezultatelor din ce în ce mai bune obţinute de elevii liceului la 

examenele naţionale (teste naţionale şi bacalaureat), la admiterea în învăţământul superior sau 

la concursurile şi olimpiadele şcolare, a ordinii şi disciplinei din şcoală, a dotărilor materiale 

cât şi a ofertei educaţionale, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” a ocupat locul I în 

ierarhia liceelor din Onești și locul III în ierarhia județeană. Din punct de vedere social, se 

observă o creștere a numărului de elevi cu unul sau ambii părinți plecați la lucru în străinătate 

și a numărului de elevi cu situație materială modestă. Programele de combatere a violenţei, a 

consumului de droguri şi de alcool şi-au dovedit eficienţa. Echipa managerială a colegiului 

are în vedere racordarea ofertei educaţionale la piaţa muncii şi la cerinţele României ca 

membru U.E. Astfel, accentul cade pe studiul limbilor străine moderne, dar şi clasice, pe 

studiul intensiv al informaticii, al ştiinţelor socio-umane, pe dezvoltarea deprinderilor de 

leader-ship şi de comunicare, pe promovarea valorilor bazate pe flexibilitate, toleranţă, 

competitivitate şi autoperfecţionare. Numărul mare de cadre didactice titulare ale colegiului 

nostru care activează ca metodişti, formatori, mentori sau care sunt autori de manuale sau de 

articole de specialitate conferă procesului instructiv-educativ mai multă fluenţă şi eficacitate. 

Delincvenţa juvenilă este aproape inexistentă datorită bunei colaborări pe care o avem cu 

Poliţia Municipiului Onești.  

Contextul tehnologic  

Tehnologia are un rol foarte important în asigurarea calităţii şi a eficientizării procesului de 

învăţământ. Forma cea mai importantă a contextului tehnologic o reprezintă tehnologia 

informatică, de vreme ce, într-o instituţie care profesionalizează cea mai mare parte a elevilor 

în domeniul informatic, această tehnologie influenţează structura programelor de studii, 

calitatea procesului de învăţământ şi, implicit, calitatea absolvenţilor. Programul AEL, care 

contribuie categoric la modernizarea procesului de învăţământ, ar trebui să fie folosit de un 

număr cât mai mare de cadre didactice. În acest sens încercăm să motivăm toate cadrele 

didactice pentru a urma cursuri de perfecţionare şi de operare PC. Colegiul nostru dispune de 

suficiente calculatoare, videoproietoare în toate sălile de clasă, copiatoare şi de table 

interactive SMART. S-a încercat, asigurarea aparaturii audio-video şi a mijloacelor specifice 

de învăţământ pentru toate laboratoarele. Utilizarea platformei SIIIR permite gestionarea 

eficientă a resurselor umane/materiale, a proiectelor şi programelor derulate la nivelul 

instituţiei. World Wide Web-ul reprezintă o uriaşă resursă pentru educaţie, aducând 
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problemele vieţii reale în şcoală, permiţând deopotrivă informarea elevilor şi formarea 

priceperilor lor în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei. În contextul integrării 

europene şi în acord cu planul strategic de acţiune eEurope, care are ca obiectiv central: 

inducerea de schimbări în educaţie şi formare pentru a putea trăi şi munci într-o societate 

bazată pe cunoaştere, eLearning reprezintă calea de integrare a noilor tehnologii ale 

informaţiei şi comunicaţiei în domeniile de interes. eLearning poate fi considerat un proces 

social, care facilitează interacţia şi comunicarea între oameni, între aceştia şi instituţie, 

implică schimburi inter-instituţionale, îi motivează pe profesori să se pregătească pentru 

această alternativă, în cadrul procesului de predare – învăţare. În activitatea desfăşurată, 

colectivul Colegiului Naţional “Dimitrie Cantemir” a proiectat, a fundamentat şi a aplicat 

strategia Ministerului privind învăţământul preuniversitar, precum şi politicile educaţionale 

adoptate de Consiliul local.  

Contextul ecologic  

Programul naţional de protecţie a mediului devine din ce în ce mai important într-un spaţiu 

afectat în permanenţă de poluare. Apreciem că orice proiect care sprijină protecţia mediului 

este bine venit şi că educaţia ecologică trebuie să devină o componentă în educarea tinerilor. 

Colegiul nostru dispune o suprafață mare ocupată de spațiu verde. Cu sprijinul primărie și al 

ONG-urilor locale, elevii au fost periodic implicați în acticități de ecologizare desfășurate în 

diferite zone ale orașului. Avem în vedere continuarea implicării elevilor în amenajarea 

spaţiului verde din curtea şcolii. Se vor organiza şi activităţi de informare a elevilor cu privire 

la bolile secolului si pericolele care atentează la sănătatea lor (consumul de alcool, consumul 

de droguri). 

 

CONCLUZIILE ANALIZEI MEDIULUI INTERN S I EXTERN 

 Există un număr semnificativ de puncte tari identificate în organizarea şi funcţionarea 

organizaţiei şcolare. 

 Mediul extern nu oferă o gamă prea largă de oportunităţi, prin valorificarea cărora să se 

întrevadă perspective multiple de dezvoltare educaţională şi instituţională, dar școala își 

propune să valorifice orice oportunitate apărută. 

 Corelarea punctelor tari cu oportunităţile mediului extern conturează Resursele strategice: 

 Resurse umane bine formate din punct de vedere profesional (metodişti, formatori, 

mentori) şi cu rezultate bune în procesul de învăţare-predare (elevi şi cadre 

didactice); 

 Dotare materială si tehnologică modernă; 

 Experienţă în management, formare, consiliere si orientare, în derularea 

proiectelor; 

 Parteneriate cu instituţiile educaţionale, culturale, ONG-uri; 

 Colaborarea eficientă, bazată pe parteneriat cu autorităţile publice locale. 
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V . ELABORAREA STRATEGIEI 
 

MISIUNEA COLEGIULUI NAŢIONAL „DIMITRIE CANTEMIR” –ONEŞTI 

Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” cultivă excelenţa, valorifică tradiţia şi promovează 
inovarea. Împreună, parcurgem paşii spre noi înşine şi ne găsim locul într-o lume în continuă 
schimbare, învăţând să devenim oameni care ştiu să împărtăşească succesul cu alţi oameni. 

 
VIZIUNEA COLEGIULUI NAŢIONAL „ DIMITRIE CANTEMIR” – ONEŞTI 

 

Colegiul  Naţional „ Dimitrie Cantemir” urmăreşte facilitarea integrării absolvenţilor în 
societatea contemporană  prin valorificarea potenţialului individual şi instituţional, asigurarea 

unui climat de formare şi informare sigur, stimulativ şi participativ, formarea cetăţeniei 
europene a elevilor şi a personalului. 

 
PRINCIPII GENERALE: 

 

 Principiul priorităţii educaţiei 

 Principiul asigurării calităţii 

 Principiul promovării culturii organizaţionale  şi informaţionale 

 Principiul descentralizării  

 Principiul complementarităţii formal- nonformal 

 Principiul transparenţei 

 Principiul cooperării  

 Principiul educaţiei centrate pe valori 

 Principiul interculturalităţii 

 Principiul egalităţii şanselor  
 

Concluziile analizei (situat a din septembrie 2016) 

Ca urmare a analizei datelor statistice întocmite pentru ultimii trei ani școlari: 2013-2014, 

2014-2015 și 2015-2016, s-a constatat că:  

 pentru ținta strategică II, prin care se propunea peste 98% rata de absorbție a 

absolvenților în forme superioare de învățământ, nu a fost atinsă în niciunul din anii 

specificați, media fiind de cca. 84%. 

 se observă că fenomenul de absenteism este în creștere. 

Se impune stabilirea de stabilirea unei noi ținte strategice care să înlocuiască ținta II actuală. 
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SCOPURILE/ ŢINTELE STRATEGICE: 

 

I. Dezvoltarea competitivităţii strategice a Colegiului Naţional „Dimitrie Cantemir”(obținerea 
locului I în ierarhia liceelor teoretice pe plan local și locului I-III în ierarhia județeană, după rezultatele 
la examenul de bacalaureat: procent de promovabilitate, ponderea notelor peste 9,00) 
II. Formarea competenţelor fundamentale pentru identificarea traseelor optime de dezvoltare 
individuală în societatea contemporană (formarea și educarea elevilor astfel încât alegerea privind 
continuarea studiilor la nivel universitar/ liceal să fie conformă cu aspirațiile și calitățile absolvenților 
liceului/ gimnaziului, iar rata de absorbție a absolvenților în forme superioare de învățământ să fie 
peste 98% ) 
II. Asigurarea unui management flexibil la nivelul scolii in perspectiva realizarii egalitatii 
sanselor in educatie, a reducerii absenteismului, parasirii timpurii a scolii si imbunatatirea 
rezultatelor la examenele nationale si testarile internationale. 
 
III. Dezvoltarea culturii organizaţionale a Colegiului Naţional „Dimitrie Cantemir”(crearea și 
dezvoltarea identității instituționale, a sentimentului de mândrie față de apartenența la instituție prin 
valorificarea și valorizarea tradiției și promovarea valorilor și principiilor fundamentale ale educației în 
activitatea școlară și extrașcolară) 

 
 

ARGUMENT: 
 

 Discuţiile purtate cu elevii, părinţii şi personalul şcolii, observaţia directă, chestionarele aplicate 

şi sesiunile de informare cu privire la orientările şi direcţiile politicilor şi strategiilor educaţionale la nivel 

naţional, corelate cu cele europene, au stat la baza elaborării strategiei acestui proiect, al cărui 

principal obiectiv este creşterea calităţii procesului de învăţământ în cadrul colegiului şi atingerea şi 

menţinerea standardelor de calitate în educaţie.  

 Proiectul are o durată de 5 ani, corespunzătoare perioadei de valabilitate a Atestatului privind 

nivelul calității educației oferite de către unitatea de învățământ, IG3/55/153/11/06.2012, conform 

căruia Indicele de eficiență calculat pe baza Hărții Naționale a Riscului Educațional este 1, 253, cu un 

punctaj final obținut pentru cei 24 de indicatori evaluați cf. HG 1534/ 2008 de 87,710. 

 La următoarea evaluare externă, ce va fi solicitată în anul școlar 2015-2016 și derulată în anul 

școlar 2016-2017, Colegiul Național “Dimitrie Cantemir” – Onești își propune  să obțină cel puțin 

calificativul Foarte bine la toți indicatorii și o creștere cu 20% a indicelui de eficiență. 
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OPŢIUNILE  STRATEGICE/ DOMENII FUNCŢIONALE 

 

Scopuri/ 
Ţinte 

strategice: 

I. Dezvoltarea 
competitivităţii 

strategice 
a Colegiului 

Naţional „Dimitrie 
Cantemir” 

 

 
II. Formarea 

competenţelor 
fundamentale 

pentru 
identificarea 

traseelor optime 
de 

dezvoltare 
individuală 

în societatea 
contemporană 

Asigurarea unui 
management 

flexibil la nivelul 
scolii in 

perspectiva 
realizarii egalitatii 

sanselor in 
educatie, a 
reducerii 

absenteismului, 
parasirii timpurii a 

scolii si 
imbunatatirea 
rezultatelor la 

examenele 
nationale si 

testarile 
internationale. 

III. Dezvoltarea 
culturii 

organizaţionale 
a Colegiului 

Naţional „Dimitrie 
Cantemir” 

 

Resurse Termene Etape 
 

Responsabili 
 

Domenii 
funcţionale 

OPŢIUNI 
STRATEGICE 

OPŢIUNI 
STRATEGICE 

OPŢIUNI 
STRATEGICE 

Informatie: 
Curriculumul 
naţional, Programele 
disciplinelor, 
Ofertele CDŞ, 
Strategia de 

Anual, 
semestrial 
 

1.Diagnoză: 
-Analiza mediului 
intern şi extern. 
Identificarea 
elementelor de 
rezistenţă 

Consiliul pentu 
curriculum, 
Consiliul de 
administraţie, 
Consilierul educativ, 
Consiliul elevilor, 

Curriculum I.1 Realizarea de 
planuri 
educaţionale 
personalizate prin 

II.1 Adaptarea 
demersurilor 
didactice la 
cerinţele unui 

III.1  Identificarea 
valorilor şi practicilor 
sociale pe care  
trebuie să le 
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determinarea 
socială a 
competenţelor ca 
răspuns la nevoile 
concrete ale 
comunităţii 
 

învăţământ modern 
centrat pe elev, 
având ca finalitate 
dobândirea 
competenţelor 
cheie europene şi 
realizarea unui act 
didactic menit să 
asigure 
performarea, 
optimizarea 
învăţării prin 
aplicarea eficientă 
pentru fiecare 
disciplină, domeniu 
de studiu a 
standardelor 
naţionale şi a 
metodologiilor de 
evaluare. 

promoveze şcoala 
pentru a asigura 
succesul profesional 
şi social al 
absolvenţilor săi 

dezvoltare durabilă a 
mun. Oneşti în 
perioada 2007-2013, 
Rapoarte anuale ISJ 
privind starea 
învăţământului în 
judeţul Bacău, 
Documente interne 
specifice: 
planificări, 
fişe de lucru, 
chestionare, baza de 
date 
Umane: Profesori 
calificaţi, elevi, părinţi 
Materiale: Mijloacele 
şi auxiliarele 
didactice existente, 
Timp: Planurile 
cadru, orarul şcolii 

-Analiza mediului 
extern 
competiţional. 
Identificarea 
factorilor de risc 
2.Prognoză 
3. Proiectare 
4.Organizare şi 
monitorizare 
5.Evaluare. Măsuri 
de ameliorare 
6.Diseminarea 
experienţelor 
pozitive 
 

Responsabilul cu 
informarea,  
CEAC 
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Resurse 
materiale şi 
financiare 

I.2 Creșterea 
eficacităţii 
instituționale prin: 
planificarea optimă 
a resurselor, 
evitarea întârzierilor 
şi diminuarea 
numărului greşelilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.2 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 Dezvoltarea 
strategiilor de 
marketing 
educaţional pe 
direcţia promovării 
imaginii, valorilor şi 
simbolurilor instituţiei 
 

Financiare: Resurse 
bugetare şi extra-
bugetare 
Informaţie: Legislaţia 
şi documentele 
specifice,  baza de 
date, mass-media, 
Internet 
Materiale: 
Patrimoniul unităţii, 
Planul de investiţii şi 
cheltuieli 
Timp: priorităţi 
investiţionale anuale 
Autoritate: 
Administraţia şi 
autorităţile locale 
Umane: personalul 
didactic şi nedidactic, 
elevii , comunitatea 

Permanent/ 
Anual/ 
Ocazional, în 
funcţie de 
programele 
de finanţare 
naţionale şi 
europene 

1.Elaborare 
(Analiza de nevoi, 
Identificarea 
factorilor de risc şi 
a elementelor de 
rezistenţă, 
identificarea 
alternativelor) 
2.Implementare 
(Monitorizare, 
control, aplicare de 
corecţii sau 
alternative) 
3.Evaluare. 
Măsuri de 
ameliorare 

Consiliul de 
administraţie, 
Comisia de 
inventariere anuală a 
patrimoniului, 
Compartimentul 
Contabilitate, 
Inginerul de sistem, 
CEAC 
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Resurse 
umane 

I.3 Valorificarea 
proceselor de 
învăţare şi de 
integrare a 
experienţei obţinute 
de către elevi 
pentru creşterea 
performanţelor 
individuale şi de 
grup 

II.3 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. 
 

III.3 Creșterea 
gradului de 
participare la decizie 
a personalului și a 
părinților prin 
promovarea unui 
management 
participativ, a 
modelelor de gândire 
dinamice şi 
creatoare, a iniţiativei 
personale şi 
instituţionale  

Informaţie: 
Legislaţia specific, 
Metodologii, 
Baza de date, 
Documente specific, 
Oferta de formare 
Financiare: 
Fonduri bugetare şi 
extra-bugetare 
Materiale: baza 
didactico-materială 
Umane: 
Personalul didactic şi 
nedidactic, elevii,  
Expertiză: furnizorii 
de programe de 
formare  
Experienţă: 
Formatorii, 
metodiştii, şefii de 
catedră şi arii 
curriculare 
Autoritate: MECTS, 
furnizori de programe 
de formare şi 
certificare a 
competenţelor 
dobândite 
Timp: Graficele de 
desfăşurare  

Anual/ 
Permanent 

1.Diagnoza 
2.Prognoza 
3.Implementarea şi 
stabilirea de măsuri 
alternaţive în cazul 
plecării 
voluntare 
4.Monitorizarea şi 
controlul resurselor 
umane 
5.Evaluarea elevilor 
şi a personalului. 
Măsuri de 
ameliorare 

Comisia pentru 
angajare - politicile 
de personal, 
Consiliul elevilor, 
Comisiile metodice, 
Comitetul 
reprezentativ al 
părinţilor 
Consilierul educativ, 
şefii de catedră/arii 
curriculare, Comisia 
pentru perfecţionare 
metodică şi 
cercetare, alte 
comisii specifice, 
CEAC, 
Responsabilul cu 
informarea 
 
 

Relaţii 
sistemice şi 
comunitare 

I.4 Identificarea de 
noi direcţii de 
dezvoltare, proprii 
instituţiei, în mediul 
competiţional local 
şi transparenţa 
evaluării calităţii de 
către agenţii 
sistemului (părinţi, 

II.4 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 

III.4 Integrarea 
valorilor, credinţelor 
şi normelor 
comportamentale 
perene ale instituţiei 
în dinamica socială 
contemporană 
 
 

Informaţie:  

Legislaţia specifică, 

Baza de date,  

Documente specifice 

de proiectare/ 

implementare/ 

monitorizare/ 

Anual/ 
Permanent/ 
Ocazional/ 
Periodic 
(Evaluarea 
externă) 

1.Elaborare- 
pe baza analizei de 
nevoi, 
prospectarea, 
identificarea 
factorilor de risc şi 
a elementelor de 
rezistenţă, 
identificarea de 

Consiliul de 
administraţie, CEAC, 
Comisia pentru 
proiecte şi programe, 
Responsabilul cu 
informarea, 
Responsabilul cu 
imaginea, 
Comisia pentru 



35 

 

autorităţi locale, 
ARACIP) prin 
înființarea de noi 
niveluri de 
învățământ  
 
 
 

a unor atitudini 
pozitive faţă de 
valorile societăţii în 
care urmează să se 
integreze. 
 
 

evaluare/ 

diseminare, 

Documentele 

specifice 

autoevaluării 

instituţionale 

Materiale:  

Materiale de 

diseminare/ 

promovare, 

Resursele de proiect 

Umane: Partenerii de 

proiect, Resurse 

comunitare 

Financiare: 

Resurse bugetare şi 

extrabugetare 

Autoritate: 

autoritatea locală, 

ARACIP 

Expertiză: Experienţa 

instituţională în 

domeniul proiectelor 

şi parteneriatelor 

soluţii alternative 
2.Implementare 
3.Monitorizare şi 
control 
4.Evaluare. Măsuri 
de ameliorare 
 

acţiuni comunitare  
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PROGRAMUL I. DEZVOLTARE CURRICULARĂ 
Opțiuni strategice 

I. Realizarea de planuri educaționale personalizate prin determinarea socială a competențelor ca răspuns la nevoile concrete ale comunității 
II. 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 performarea, optimizarea învăţării prin aplicarea eficientă pentru fiecare disciplină, 

domeniu de studiu a standardelor naţionale şi a metodologiilor de evaluare. 

III. Identificarea valorilor și practicilor sociale pe care trebuie să le promoveze școala pentru a asigura succesul profesional și social al 

absolvenților săi. 

 

Activităţi Obiective Resurse Termene Responsabili Indicatori de performanta 

1.  

Realizarea ofertei CDȘ 

pentru anul școlar 2017-

2018 

 identificarea opțiunilor 

elevilor și părinților 

 întocmirea ofertei de  

CDȘ 

 Exprimarea opțiunilor 

elevilor 

 Aprobarea CDȘ-urilor 

în Consiliul profesoral 

umane: 

 elevii și 

profesorii 

școlii 

materiale 

 fișă de 

avizare 

opțional 

 ofertă 

CDȘ 

Informationale 

documentatia 

specifica 

ianuarie 2017 directori 

comisia 

pentru 

curriculum 

 număr CDȘ-uri 

 respectarea opțiunilor 

elevilor și părinților 

2.  

Desfășurarea lecțiilor 

Ael 

întocmirea orarului de utilizare 

a laboratorului Ael 
materiale: 

 laborator 

de informatică 

 platform

a Ael 

umane: 

elevii și 

profesorii școlii 

permanent cadrele 

didactice 

inginer de 

sistem 

număr de lecții desfășurate în 

sistem Ael 
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Activităţi Obiective Resurse Termene Responsabili Indicatori de performanta 

Informationale 

documentatia 

specifica 

3. Desfășurarea 

instruirii/examenelor 

ECDL, ECL, 

simulărilor Cambridge 

și IELTS 

 popularizarea cursurilor, 

simulărilor 

 desfășurarea cursurilor 

de pregătire 

 susținerea 

simulărilor/examenelor 

materiale: 

 săli de 

clasă adecvate, 

laboratoare de 

informatică  

Informationale 

 

 documen

tația specifică 

umane: 

 elevii și 

profesorii 

școlii 

 

conform 

planificărilor 

coordonatori 

Centre 
 număr de elevi care au 

susținut simulări  

 număr de elevi care au 

promovat examenele 

4.  

Înfiinţarea Centrului de 

excelenţă pentru 

matematică şi fizică 

 Popularizarea 

activităţilor centrului 

 Desfășurarea cursurilor 

 participarea elevilor la 

concursuri. 

umane: 

 elevii și 

profesorii 

școlii 

materiale: 

săli de clasă 

Informationale 

documentație 

specifică 

înființare-

noiembrie 

2016 

desfășurare 

cursuri-

permanent 

înființare-

directori, 

responsabili 

catedre de 

matematică și 

fizică 

 36 de elevi care 

participă la cursuri 

 Număr de elevi 

participanți la concursuri 

care au obținut rezultate 

5.  

Organizarea 

olimpiadelor 

concursurilor școlare 

 identificarea elevilor 

capabili de performanță 

 pregătirea suplimentară 

a elevilor în vederea 

umane: 

 elevii și 

profesorii 

școlii 

Informationale 

conform 

calendarului 

specific 

Directorii 

Comisia 

pentru 

curriculum 

 Nr. de elevi 

participanți la olimpiade și 

concursuri 

județene/regionale/naționale 
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participării la olimpiade și 

concursuri 

 participarea elevilor la 

olimpiade și concursuri 

locale/județene/regionale/nați
onale 

programele pe 

discipline 

 dotările 

materiale 
specifice 

fiecărei 

discipline 

 Nr. de elevi care au 

obținut rezultate la 

olimpiadele și concursurile  

județene/regionale/naționale 

6.  

Programul de pregătire 

suplimentară pentru 

examenele de 

bacalaureat, evaluare 

națională și evaluare 

clasa a VI-a 

 Întocmirea Planului de 

măsuri: 

o informarea elevilor și 

părinților cu privire la 

calendarul și 

metodologia specifice 

o identificarea opțiunilor 

elevilor 

o graficul orelor de 

pregătire suplimentară, 

o planificarea simulărilor 

 Implementarea Planului 

de măsuri: 

o organizarea simulărilor 

o actualizarea planului de 

măsuri 

o pe baza rezultatelor 

o monitorizarea 

activităților 

Materiale 

Salile de clasa 

 modele 

de simulări 

 program

ele școlare 

 variantel

e de subiecte 

 Planul de 

măsuri 

umane: 

 elevii și 

profesorii 

școlii 

Financiare 

Informationale 

-documentatia 

specifica 

 

conform 

calendarului 

MENCȘ 

conform 

calendarului 

de Planul de 

măsuri 

directori  

 

Promovabilitate la bacalaureat 

peste 95 % 

7.  

Realizarea proiectării 

didactice în funcție de 

normele în vigoare , 

nevoile și interesele 

 identificarea stilurilor de 

învățare ale elevilor 

 aplicarea și evaluarea 

testelor inițiale  

materiale: 

 Fișa de 

identificare a 

stilurilor de 

învățare 

01.10.2016 

permanent 

directori 

psiholog 

școlar 

cadrele 

didactice 

 Înregistrare progres 

pentru min 60% din elevi 

 Promovabilitate anuală 

peste 90% 
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elevilor  realizarea de pre de 

pregătire suplimentară pentru 

elevii cu ritm de învățare mai 

lent 

 Fișa de 

urmărire a 

progresului 

elevilor 

 Rezultate

le testelor 

inițiale 

umane: 

 elevii și 

profesorii 

școlii 

 

8. Participarea 

elevilor/profesorilor la 

proiecte/programe care 

dezvoltă competențe în 

domenii de interes 

pentru integrarea pe 

piața muncii după 

absolvire și care 

contribuie la 

dezvoltarea personală 

prin formarea de valori 

și atitudini care să 

permită integrarea și 

succesul social și 

profesional 

 redactarea formularului 

de aplicație 

 realizarea activităților 

din cadrul proiectelor 

 monitorizarea 

activităților proiectelor  

 

Informationale 

Documentația 

proiectelor/prog

ramelor 

umane: 

 elevii și 

profesorii 

școlii 

 

 

Permanent 

Cf. 

planificărilor 

Directori 

Cadre 

didactice 

Responsabilul 

comisiei 

pentru 

proiecte și 

programe 

educative 

 Numărul de 

proiecte/programe 

implementate 

 Nr. de profesori 

implicați 

 Nr. de elevi 

participanți 

9.  

 

Desfășurarea orelor de 

 întocmirea orarelor de 

funcționare a laboratoarelor 

 respectarea orarului de 

Materiale  

laboratoare 

funcționale 

permanent Directori 

Inginer de 

sistem 

Tehnician  

 Toate orele de 

specialitate desfășurate în 

laboratoare 



40 

 

Activităţi Obiective Resurse Termene Responsabili Indicatori de performanta 

biologie, chimie, fizică, 

TIC și informatică în 

laboratoare 

funcționare a laboratoarelor  trusele 

din dotarea 

laboratoarelor 

umane: 

 elevii și 

profesorii 

școlii 

Informationale 

Docum specifica 

financiare 

 

 Rezultatele elevilor la 

examenul de bacalaureat 

(chimie, biologie, 

informatica, TIC, fizică) 

 Numărul elevilor 

participanți la olimpiade și 

concursuri/concursuri on-line 

10. Parcurgerea 

programei 

școlare 

 întocmirea corectă a 

planificărilor calendaristice și 

proiectelor pe unități de 

învățare 

 respectarea 

planificărilor calendaristice 

 

materiale 

programele 

școlare  

 planifică

rile 

profesorilor 

umane 

Prof si elevii 

scolii 

informational

e 

Documentatia 

specifica 

semestrial consiliul 

pentru 

curriculum  

CEAC 

parcurgerea integrală a 

programei școlare 

11. Aplicarea 

chestionarelor de 

feedback, 

observare 

directă, 

urmărirea 

progresului 

 aplicarea chestionarelor 

 interpretarea 

chestionarelor 

 realizarea de 

interasistențe 

 urmărirea progresului 

elevilor 

materiale 

Chestionare 

 Fisa de 

interasistența 

 Fișa de 

urmărire a 

progresului 

semestrial CEAC 

Consiliul de 

administrație 

 

 Comunicarea 

rezultatelor chestionarelor 

personalului, elevilor și 

includerea lor în planurile 

manageriale/operaționale 

 Număr  de 

interasistențe/catedră 
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elevilor, 

interasistențe 

umane 

elevii si prof 

scolii 

financiare 

informationale 

12. Monitorizare și 

evaluare 

 

 

 

 

monitorizarea       progresului 

şcolar din perspectiva 

prestanţei didactice 

 

umane:  

 Director  

 Respons

abilii 

catedrelor/ 

comisiilor 

metodice 

materiale 

 

 Conform 

graficului de 

control  

 

Comisia 
pentru 
curriculum  
CEAC 
 

Fişa de observare şi evaluare a 

lecţiei 

 

monitorizarea procesului de 

utilizare a tehnologiei 

informatice  în lecţie,  la  toate 

disciplinele 

umane:  

 Director  

 Respons

abilii 

catedrelor/ 

comisiilor 

metodice 

Conform 

graficului de 

control  
 

Comisia 
pentru 
curriculum  
CEAC 
 

Fişa de observare şi evaluare a 
lecţiei  
Proiecte didactice 
 

monitorizarea actului 

educaţional din perspectiva 

progresului şcolar individual 

şi a       reuşitei şcolare la 

concursuri, teste finale şi 

examene. 

umane:  

 Director  
Responsabilii 
catedrelor/ 
comisiilor 
metodice  

Conform 

graficului de 

control  

 

Comisia 
pentru 
curriculum  
CEAC 
 
 

Instrumente de evaluare 
formativă şi sumativă 
 

eficientizarea actului 

educaţional    prin evaluare, 

notare ritmică şi   corectă a 

elevilor prin aplicarea criteriilor 

umane:  

Responsabili 

pentru notare şi 

frecvenţă 

Conform 

graficului de 

control  

 

Comisia 
pentru 
curriculum  
CEAC 

Instrumente de evaluare 

formativă şi sumativă 
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Activităţi Obiective Resurse Termene Responsabili Indicatori de performanta 

de notare, precum şi a 

frecvenţei elevilor. 
  

 

îndrumarea, monitorizarea şi 

evaluarea activităţilor de 

orientare şi consiliere  şcolară 

umane:  

Director 

Diriginți cls. a 

VIII-a și a XII-a 

Conform 

graficului de 

control 

Comisia 
pentru 
curriculum  
CEAC 

Instrumente specifice de 

evaluare 

 

 

 

 

PROGRAMUL II. EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR FINANCIARE ȘI MATERIALE 

 

Opțiuni strategice 

I. Creșterea eficacității instituționale prin: reducerea costurilor, planificarea optimă a resurselor, evitarea întârzierilor și diminuarea numărului de 

greșeli 

II. 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. Dezvoltarea strategiilor de marketing educațional pe direcția promovării imaginii, valorilor și simbolurilor instituției 

 

 

Activităţi Obiective Resurse Termene Responsabili Indicatori de performanta 

1. Asigurarea 

condițiilor optime 

de desfășurare de 

lucru în toate 

spațiile existente 

 alocarea spațiilor 

necesare desfășurării 

activităților 

 igienizarea spațiilor 

repararea echipamentelor și 

instalațiilor 

 

 

materiale  

lista spațiilor 

disponibile 

 lista cu 

numărul de 

elevi/clasă 

 materiale 

de curățenie 

01.09.2016 

 

 

permanent 

directori 

administrator 
 spațiile alocate 

corespund normativelor 

 procentul de 

echipament și instalații 
funcționale din total 

existente 
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Activităţi Obiective Resurse Termene Responsabili Indicatori de performanta 

Umane 

Directori, prof 

diriginti, 

personal auxiliar 

financiare 

2. Optimizarea 

proceselor de 

înregistrare a 

datelor privind 

resursele materiale 

și financiare 

Identificarea și evidența clară a 

resurselor existente 

 

Materiale 

fișe de inventar 

Umane 

Directori, pers 

did auxiliar 

trimestrial serviciul 

administrativ 
 fisele de inventar 

realizate la timp  si 

comunicate  

 coerența și 

corectitudinea execuției 

bugetare 

3. Eficientizarea 

alocării resurselor 

materiale și 

financiare 

 realizarea graficului de 

control și monitorizare 

 monitorizarea 

programului „Lapte și corn” 

 realizarea proiectului de 

buget 2017 

 monitorizarea 

cheltuielilor și execuției 

bugetare 

 monitorizarea 

gestionării dotărilor primite 

prin proiectului REGIO 

Umane  

Directori si 

prof si pers did 

auxiliar 

Materiale 

grafice de 

monitorizare și 

control 

 bugetul 

de venituri și 

cheltuieli 

informational

e 

 documen

tația REGIO 

01.10.2010 

 

permanent 

 

ianuarie 2017 

 

permanent 

 

 

permanent 

directori 

Consiliul de 

administrație  

administrator 

 absența întârzierilor, 

disfuncțiilor, reclamațiilor 

 raportul de 

monitorizare pozitiv 

4. Realizarea de 

investiții în 

conformitate cu 

planul de risc cu 

privire la 

 automatizarea porții 
pentru acces auto,  

 realizarea amenajărilor 

impuse pentru obținerea 

informational

e 

documentația 

pentru obținerea 

avizului ISU 

octombrie 

2016 

permanent 

administrator  

comisia ISU 

Consiliul de 

administrație 

realizarea investițiilor propuse 
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securitatea fizică și 

cu cerințele pentru 

obținerea avizului 

ISU 

avizului ISU, obținerea 

schimbării destinației corpului 

C 

 planul de 

risc cu privire 

la securitatea 

fizică 

Materiale 

Umane  

cadre didactice 

5. Identificarea de noi 

surse de finanțare 

pentru transportul 

elevilor la 

olimpiadele/concur

surile județene și 

premierea celor 

care obțin rezultate 

la nivel 

național/internațio
nal 

 popularizarea 

participării elevilor la 

olimpiade și concursuri 

 popularizarea 

rezultatelor obținute de elevi 

la olimpiade și concursuri 

 contactarea eventualilor 

sponsori 

 

Umane  

Elevii si cadre 

didactice 

materiale 

lista elevilor 

participanți la 

olimpiade si 

concursuri 

 lista 

premiilor 

obținute de 

elevi la 

olimpiade si 

concursuri 

financiare 

 contracte 

de 

sponsorizare 

permanent directori 

consiliul de 

administrație, 

cadrele 

didactice 

 asigurarea transportului 

elevilor la olimpiade și 

concursuri 50% gratis 

 atragerea a minim un 

sponsor pentru realizarea 

premierii elevilor  

6. Încurajarea 

mecanismelor de 

atragere de fonduri 

extrabugetare, în 

special prin 

dezvoltarea culturii 

scrierea, depunerea și 

implementarea proiectelor de 

finanțare 

Umane 

Cadre didactice 

si elevii scolii 

informationale 

documentație 

specifică 

conform 

calendarelor 

specifice 

directori 

comisia 

pentru 

proiecte și 

programe 

 nr. proiectelor depuse 

 nr. proiectelor 

acceptate 
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proiectelor Materiale 

finaciare 

7. Modernizarea și 

dezvoltarea bazei 

didactico-materiale 

 elaborarea planului de 

achiziții pentru anul 2017 

 achiziționarea de 

echipamente IT și soft 

educațional 

 achiziționarea altor 

resurse materiale necesare 

 Materiale 

planul de 

achiziții 
informatinale 

19.12.2016 

anual 

director 

inginer de 

sistem  

contabil șef 

creșterea gradului de 

satisfacție al profesorilor și 

elevilor 

8. Monitorizarea 

activității 
serviciului 

contabilitate și 

administrativ 

 realizarea monitorizării 

și la nivelul serviciului 

contabilitate si administrativ  

 Analiza disfuncțiilor 

constatate 

 identificarea măsurilor 

de ameliorare 

Umane 

 

Materiale 

documente 

contabile 

planul de 

investiții și 

cheltuieli 

trimestrial Comisia de 

control intern 
 nu se înregistrează 

încălcări majore ale 

legislației la efectuarea 

controalelor 

 masurile luate rezolvă 

100% dintre problemele 

identificate 

9. Susținerea 

programului de 

relații publice la 

nivelul instituției 

 realizarea materialelor 

publicitare în vederea atragerii 

elevilor către colegiu: broșură 

de prezentare, pliante, 

prezentări, din venituri proprii 

 realizarea unui nou site 

al liceului 

 organizarea festivității 
de absolvire, a Zilelor porților 

deschise, a Zilelor colegiului, 

a evenimentelor dedicate 

elevilor claselor a VIII-a, a 

spectacolului ETC 

Umane 

 

Materiale 

imprimanta, 

laptop, copiator, 

hârtie/carton, 

calculator 

 

materiale 

publicitare, 

invitații, afișe 

februarie 

2017 

 

 

 

noiembrie 

2017 

conform 

graficelor 

 

directori 

comisia 

pentru relații 
publice 

catedra de 

informatică și 

TIC 

comisia 

pentru 

activități 
cultural 

educative 

achitarea a 100% din 

cheltuielile generate de 

realizarea materialelor 

publicitare realizate din 

venituri proprii 

 

 

realizarea 100% a activităților 

propuse 
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10. Monitorizare/eval

uare 
 Monitorizarea activității 
de aprovizionare cu materiale 

consumabile pentru 

desfășurarea activității din 

școala  

 Monitorizarea stării 

igienico sanitare din localul 

scolii 

 Evaluarea repartizării 

fondurilor bugetare si 

extrabugetare conform 

priorităților șefilor de comisii 

metodice si compartimente 

periodic 

 Negocierea contractelor 

de achiziții de bunuri si 

servicii (încredințare directa)  

Referate de 

necesitate  

Facturi Buget 

școală 

Legislația în 

vigoare 

 

Referate de 

necesitate  

Buget școală 

 

 

Legislația in 

vigoare 

 

Lunar 

 

 

 

zilnic 

 

 

periodic 

Director, 

Administrator 

financiar 

 

Administrator 

de patrimoniu 

 

Director, CA 

 

 

 

 

Administrator 

de patrimoniu 

Director 

Gradul de acoperire a 

cantităților din referatele de 

necesitate 

 

 

procese verbale DSP 

 

 

Proces verbal CA 

 

 

 

 

Contractele de lucrări sau de 

achiziții Facturi 

 

 

 

 Monitorizarea aplicării 

Programului „Laptele şi 

cornul”. 

 

legislația în 

vigoare 

Permanent 

 

 

 

Responsabil 

program 

„Lapte și 

corn” 

Încadrarea în prevederile 

programului 

11. Imbunatatirea 

seturilor de 

proceduri pentru 

aplicarea 

sistematica a 

metodologiilor si 

regulamentelor de 

implementare a 

unor programe de 

1.1 Revizuirea  

procedurilor existente 

 

1.2 Elaborarea de  

proceduri in vederea relizarii 

standardelor de performanta 

Documentele 

specifice 

( regulamente, 

legi, ordine, 

metodologii) 

necesare 

elaborarii 

fiecarei 

proceduri 

Procedurile 

vor fi 

revizuite in 

anul scolar 

2017-2018 

Director si 

director 

adjunct 

CEAC 

 

Verificarea procedurilor 

elaborate si monitorizarea 

aplicarii lor.  

Revizuirea lor in cazuri 

obiective sar elaborarea altora, 

acolo unde este cazul. 
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organizare si 

desfasurare a 

unor activitati in 

vederea realizarii 

standardelor de 

performanta 

scolara 

Director si 

director adjunct 

 

Comisia pentru 

Curriculum,  

 

Cadre didactice 

 

PROGRAMUL III. EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 

 

Opțiuni strategice 

I. Valorificarea proceselor de învățare și de integrare a experienței obținute de elevi pentru creșterea performanțelor individuale și de grup 

II. 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 

III. Creșterea gradului de participare la decizie a personalului și a părinților prin promovarea unui management participativ, a modelelor de gândire 

matematice și creatoare, a inițiativei personale și instituționale. 

 

Activităţi Obiective Resurse Termene Responsabili Indicatori de performanta 

1. Acoperirea 

normelor 

didactice cu 

personal calificat 

 Elaborarea de condiții 
specifice pentru ocuparea 

catedrelor vacante cu personal 

calificat, în conformitate cu 

metodologie de mișcare a 

personalului didactic 

 

 realizarea proiectului de 

încadrare pentru anul școlar 

2017-2018 

 definitivarea 

încadrărilor pentru anul școlar 

2016-2017 

umane 

cadrele 

didactice din 

școală și cele 

repartizate prin 

programul de 

mobilitate 

 

Informationale 

 

Documentatia 

specifica 

Materiale 

conform 

calendarului 

din 

metodologia 

mișcării 

personalului 

didactic 

septembrie 

2016 

 

 

februarie 

2017 

directori 

comisia 

pentru 

curriculum 

număr cadre didactice 

calificate 

 



48 

 

Activităţi Obiective Resurse Termene Responsabili Indicatori de performanta 

 

2. Organizarea 

personalului 

didactic și a 

claselor  

 constituirea catedrelor 

didactice și a comisiilor de 

lucru 

 constituirea 

formațiunilor de elevi 

 

 efectuarea analizelor 

medicale obligatorii și a 

testării psihologice de către 

personalului didactic/didactic 

auxiliar/nedidactic 

 evaluarea personalului 

didactic/didactic 

auxiliar/nedidactic 

 asigurarea pazei 

personalului și bunurilor 

 efectuarea instructajelor 

SSM și ISU pentru toate 

categoriile de personal și elevi 

Umane 

Elevi si cadre 

didactice 

Informational

e 

Materiale 

informationale 

 

01.09.2016 

 

 

15.09.2016 

 

 

20.09.2016 

 

 

 

 

februarie 

2017 

august 2017 

 

permanent 

conform 

graficelor 

directori 

 

 

director 

 

 

administrator 

 

 

 

 

comisia 

pentru 

curriculum, 

directori 

administrator 

comisia ISU, 

SSM 

încadrarea în termen 

 

 

număr echilibrat de 

elevi/clasă conform 

opțiunilor exprimate 

tot personalul a făcut 

controalele și testările 

obligatorii 

 

 

toți angajații au obținut 

calificativul FB 

 

 

derularea activității în 

condiții normale 

număr de exerciții efectuate 

3. Întărirea 

disciplinei și 

scăderea 

numărului de 

absențe ale 

elevilor/învoiri 

ale personalului 

 monitorizarea 

respectării programului de 

către personalul 

didactic/didactic 

auxiliar/nedidactic 

 monitorizarea frecvenței 

elevilor, în special a celor 

navetiști și cu părinți plecați 
în străinătate 

 implementarea 

Umane 

Elevi si cadre 

didactice 

Informationale 

 

programul de 

lucru al 

personalului 

 

 

permanent 

 

 

 

 

lunar 

 

 

 

noiembrie 

director 

adjunct 

 

 

 

comisia 

pentru analiza 

frecvenței  

 

consilier 

 eliminarea întârzierilor  

 reducerea numărului de 

învoiri 

 reducerea cazurilor de 

abandon școlar 

 reducerea numărului de 

note scăzute la purtare 

datorită absențelor 
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programului de integrarea a 

elevilor de clasa a V-a și a IX-

a 

 orarul 

elevilor 

 

materiale 

 Ghidul 

bobocului 

2016 educativ 

psiholog 

școlar 

4. Profesionalizare

a continuă a 

personalului 

angajat și 

asigurarea 

încadrării cu 

personal 

nedidactic/didact

ic auxiliar 

calificat 

 facilitarea participării 

personalului la cursuri de 

formare/perfecționare 

 monitorizarea 

participării profesorilor la 

cursurile de formare  

 

 depunerea de dosare de 

aplicație pentru a face parte 

din Corpul național de experți 

în management educațional 

 Elaborarea de condiții 
specifice pentru ocuparea 

posturilor vacante cu personal 

calificat, 

 

 

promovarea examenelor de 

susținere a gradelor didactice 

Umane 

Elevi si cadre 

didactice 

materiale 

oferta de 

cursuri a CCD 

 alte 

oferte venite 

de la furnizorii 

de formare 

continuă 

informational

e 

 documen

te specifice 

 

 

 procedur

a de angajare a 

personalului 

didactic 

auxiliar și 

nedidactic 

permanent 

permanent 

 

 

 

august 2017 

 

 

 

 

 

conform 

necesităților 

 

 

 

 

conform 

calendarului 

comisia de 

perfecționare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

directori 

șefi de 

servicii 

 

 

 

 

comisia de 

perfecționare 

 număr de profesori 

participanți la cursuri 

 număr de cursuri alese 

de profesori 

 creșterea numărului de 

profesori membrii în Corpul 

național de experți în 

management educațional 

5. Eficientizarea 

consilierii și 

 includerea claselor de 

gimnaziu în activitățile de 

Umane 

Cadre 

permanent consilier 

educativ 
 Realizarea cifrei de 

școlarizare la nivelul liceului 
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Activităţi Obiective Resurse Termene Responsabili Indicatori de performanta 

orientării în 

alegerea carierei 
orientare școlară și 

profesională 

 realizarea programului 

de orientare în carieră pentru 

elevii de liceu 

 promovarea ofertei 

educaționale a liceului în 

rândul elevilor de gimnaziu 

 promovarea ofertei 

educaționale a universităților 

din țară și străinătate în rândul 

elevilor de liceu 

 Asigurarea serviciilor de 

consiliere individuala pentru 

toti elevii care provin din 

medii defavorizate, in risc de 

abandon scolar 

didactice si 

elevi 

Informational

e 

oferta 

educațională a 

liceului 

materiale 

 fluturați, 
afișe, pliante 

 oferta 

educațională a 

universităților 

profesor 

psiholog 

diriginți 

 Număr de elevi admiși 

la universități din străinătate 

 

Gradul de diminuare a ratei 

absenteismului 

Gradul de absorbtie a 

absolventilor intr-o forma 

superioara de invatamant de 

peste 80% 

6. Dezvoltarea 

programului 

specific de 

prevenire a 

violenței în 

mediul școlar 

 Reactualizarea 

Programului 

 Implementarea 

programului 

 Monitorizarea actelor de 

violența 

 raportarea actelor de 

violența 

 Desfășurarea acțiunilor 

de prevenire a actelor de 

violență în colaborare cu 

Poliția, Jandarmeria 

 

Umane 

Cadre 

didactice si 

elevi 

materiale 

 Formular 

de 

monitorizare 

 Formular 

de raportare 

permanent consilier 

educativ 

psiholog 

scolar 

comisia 

pentru 

prevenirea  și 

combaterea 

violenței 

rata actelor de violență sub 1 

% 

7. Promovarea  Diversificarea  permanent  consili  creșterea numărului de 
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Activităţi Obiective Resurse Termene Responsabili Indicatori de performanta 

caracterului 

formativ 

aplicativ al 

educației 

activităților extra-curriculare 

 Organizarea 

spectacolelor Miss și Mister 

Cantemir 2017/ETC 

 

 

 Proiectarea activităților 

ce urmează a fi desfășurate în 

cadrul programului „Să știi 

mai multe, să fii mai bun” 

Umane 

Cadre didactice 

si elevi 

Financiare 

Sponsorizări 

 

 

octombrie 

2016 

 

 

 

mai 2017 

er educativ 

 cadrele 

didactice 

 dirigin

ții claselor a 

XII-a A și a 

X-a C 

elevi participanți la activități 
extra-curriculare 

 

 

 

 

 creșterea gradului de 

satisfacție al elevilor și 

părinților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fundamentarea 

deciziilor prin implicarea 

personalului, elevilor, 

părinților în 

elaborarea/evaluarea 

strategiilor 

 încurajarea participării 

active a personalului la 

activitățile metodice, 

încurajarea lucrului în echipă, 

promovarea proiectelor și 

activităților extracurriculare 

 

Umane 

Elevi, parinti, 

prof 

Informationale 

documente 

specifice 

comisiilor 

 

 

 

 

 

 

permanent directori 

consiliul 

pentru 

curriculum  

responsabilii 

de comisii de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 procentul din personal 

/parinti/elevi implicati in 

luarea deciziilor 

 gradul de satisfacție al 

personalului 
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Activităţi Obiective Resurse Termene Responsabili Indicatori de performanta 

 

Monitorizarea 

frecventei tuturor 

elevilor din colegiu in 

vederea limitarii 

fenomenului de 

absenteism 

 

 

1 Stabilirea procedurilor de 

monitorizare a frecventei 

elevilor 

2.2 Stabilirea grupurilor de 

lucru care sa realizeze 

centralizarea absentelor atat la 

gimnaziu, cat si la liceu 

 

Documentele 

scolare in 

vigoare 

 

 

 

 

  

 

Directorii, 

Consilierul 

educativ 

Comisia de 

monitorizare 

 

 

 

Reducerea numarului de 

absente cu 10 % pe an scolar 

 

 

 

 

9. Monitorizare și 

evaluare 

 Monitorizarea 

perfecţionării prin grade 

didactice 

 

Umane-prof  

materiale 

Proiecte/progra

me naţionale  

Informationale 

Metodologii de 

formare 

continuă 

 

semestrial Comisia de 

perfecţionare 
 număr de profesori 

înscriși la examenele de 

obținere a gradelor didactice 

 număr de profesori 

obțin grade didactice 

 Evaluarea personalului 

didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic 

  

Materiale 

instrumente 

specifice 

 

semestrial CA 

directori 

 

 procent din totalul 

personalului care a obținut 

calificativul FB 

  

 Monitorizarea 

participării la programe de 

formare continuă, 

management educaţional şi 

informare în domeniu funcţiei 

de cerinţele integrării 

învăţământului în UE 

 

Materiale 

Rapoarte 

sintetice  

Oferta de 

cursuri 

 

permanent 

 

Comisia de 

perfecţionare  

 

 număr de angajați 
participanți la programe de 

perfectionare continua 

 

 

PROGRAMUL IV. DEZVOLTAREA RELAȚIILOR SISTEMICE ȘI COMUNITARE 
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Opțiuni strategice 

I. Identificarea de noi direcții de dezvoltare, proprii instituției, în mediul competițional local și transparența evaluării calității de către agenții 

sistemului (părinți, autorități locale, ARACIP) prin dezvoltarea nivelului gimnazial și introducerea unei noi specializări 

II. 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.  

III. Integrarea valorilor, credințelor și normelor comportamentale perene ale instituției în dinamica socială contemporană 

Activităţi Obiective Resurse Termene Responsabili Indicatori de performanta 

1. Creșterea 

capacității 

instituționale prin 

continuarea 

școlarizării la 

nivel gimnazial  

 Realizarea cifrei de 

școlarizare: 

o La nivel gimnazial 

o La liceu 

  

 Realizarea 

documentației necesare pentru 

pregătirea vizitei ARACIP 

pentru  acreditarea nivelului 

gimnazial 

 Realizarea 

documentației necesare pentru 

pregătirea vizitei de evaluare  

externă ARACIP  

 Pregătirea vizitelor 

ARACIP 

 

Umane 

Elevi si prof 

Informationale 

documentație 

specifică 

iulie 2017 

 

 

 

semestrul I 

CEAC 

Directori 

 

depunerea la timp a dosarelor 

Calificativele obținute sa fie  

FB si Excelent 

2. Eficientizarea 

acțiunilor de 

promovare a 

imaginii instituției 

 Promovarea 

evenimentelor organizate de 

liceu și a rezultatelor școlare 

în mass-media locală și pe 

Informational

e 

Site-ul liceului 

Umane 

Cadre didactice, 

permanent directori 

comisia 

pentru 

promovarea 

imaginii scolii 

 Număr de apariții în 

mass-media  

 Număr de acțiuni de 

diseminare 
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Activităţi Obiective Resurse Termene Responsabili Indicatori de performanta 

internet 

 Realizarea de acțiuni de 

diseminare a proiectelor 

realizate de școală 

 Invitarea 

colaboratorilor, partenerilor la 

evenimentele importante ale 

școlii 

elevi 

jurnaliști 

3. Întărirea culturii 

organizaționale 

 Diversificarea acțiunilor 

de conștientizare a istoriei și 

valorilor educației promovate 

de colegiu 

 Organizarea de 

evenimente specifice 

 Monitorizarea 

respectării prevederilor 

ROFUIP și ROI privind 

uniforma 

 Promovarea elementelor 

de cultura organizațională: 

imn, decalog profesori, 

decalog elevi, misiune, 

viziune 

 

Umane 

Elevi si prof 

Informationale 

Imnul liceului 

 Decalog

ul elevilor 

 Decalog

ul profesorilor 

 Misiunea 

și viziunea 

colegiului 

Financiare 

 

permanent directori 

cadrele 

didactice 

 Număr de evenimente 

organizate 

 Scăderea numărului de 

elevi care nu poartă uniforma 

 

4. Dezvoltarea 

parteneriatelor cu 

comunitatea locală 

(ONG-uri, agenți 

economici) și 

instituții similare 

din țară și 

 Încheierea de protocoale 

de colaborare 

 Implementarea 

programelor de cooperare 

 diseminarea 

programelor 

 Identificarea de noi 

Materiale 

Documentația 

proiectelor/prog

ramelor 

Umane 

Elevii si c 

didactice ale 

permanent 

 

 

 

 

 

 

directori 

echipele de 

proiect 

consilier 

educativ 

 

 

 numărul de protocoale 

noi 

 sustenabilitatea 

proiectelor 

 creșterea numărului de 

elevi care optează pentru 

colegiul nostru 
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Activităţi Obiective Resurse Termene Responsabili Indicatori de performanta 

străinătate parteneri/direcții de 

colaborare 

 Scrierea și depunerea de 

proiecte europene de 

parteneriat 

 Valorizarea experienței 

și expertizei dobândite 

scolii 

 

informationale 

documentație 

specifică 

 

 

conform 

graficelor 

 

 

comisia 

pentru 

proiecte și 

programe 

 număr de proiecte 

depuse/aprobate 

 

 

5. Creșterea gradului 

de atractivitate a 

colegiului  

 protocoale de colaborare 

cu școlile din zonă 

 derularea concursurilor 

Cantemir 2017 

 organizarea Zilelor 

porților deschise 

 organizarea Zilei 

colegiului 2016 

Umane 

Elevi si cadre 

didactice 

Materiale 

calendarul 

concursurilor 

Cantemir 

 

permanent 

 

semestrul al 

II-lea 

mai 2017 

 

octombrie 

2016 

directori 

consilier 

educativ 

comisia 

pentru 

activități 
educative 

număr de protocoale încheiate 

 

număr de elevi de gimnaziu 

participanți. 
 

Cresterea numărului cu 25% 

6. Aproprierea 

mediului 

educațional de cel 

economic și de 

afaceri și 

eficientizarea 

colaborării cu 

autoritățile locale 

 Organizarea de acțiuni 

in cadrul parteneriatului cu 

Junior Achievement România 

– Job Shadow Day 

 Desfășurarea 

activităților din cadrul 

proiectului Erasmus+, „Future 

career. Touch IT” 

 

Umane 

Elevi si c 

didactice 

materiale 

Materialele 

puse la 

dispoziție de 

Junior 

Archievement 

Financiare 

Resursele 

obținute prin 

proiect 

 Resursel

e existențe și 

conform 

calendarului 

specific 

comisiile de 

proiecte 

consilierul 

educativ 

directori 

numărul activităților din 

cadrul parteneriatului cu 

Junior Archievement 

îndeplinirea indicatorilor 

prevăzuți în proiect 

respectarea termenelor 

stabilite de echipa de proiect 

pentru fiecare activitate în 

parte 
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Activităţi Obiective Resurse Termene Responsabili Indicatori de performanta 

primite prin 

proiect 

7. Monitorizare/evalu

are 
 Monitorizarea şi 

evaluarea proiectelor de 

parteneriat. 

Umane 

profesori 

Materiale 

Rapoarte 

narative 

 Docume

nte specifice 

conform 

calendarului  

coordonatorii 

de 

proiect/parten

eriat 

gradul de îndeplinire a 

planului de monitorizare 
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VII. PLAN DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A PROIECTULUI 

 
Monitorizarea şi evaluarea se vor realiza, conform Graficelor de control și monitorizare, prin:  
 

 Inspecţii; 
 Informări săptămânale/ lunare/ semestriale; 
 Raportări semestriale/ anuale, analize în Consiliul de Administraţie/ Consiliul Profesoral/  

Adunarea Generală a Părinţilor/ Consiliul Reprezentativ al Părinţilor; 
 Studii de impact/ ședințe de analiză; 
 Sondaje; 
 Activitatea de evaluare internă a calității – RAEI anual, conform SEAC (Strategiei de evaluare 

și asigurare a calității) și Manualului calității. 
 
Activitățile  de control ce vor fi desfășurate, conform SCMI: 

 controlul ierarhic; 
 controlul prin delegare de atribuții; 
 controlul de calitate; 
 controlul financiar preventiv; 
 controlul financiar de gestiune; 
 controlul privind inventarierea patrimoniului; 
 controlul contabil; 
 controlul financiar. 

 

Grupul de lucru pentru evaluarea și revizuirea periodică : 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Funcţia Roluri şi 

Responsabilităţi 

Observaţii 

1.  Director Planificare 

Organizare 

Coordonare  

Decizie 

Control 

 

2.  Director adjunct  

3.  Membru C.A.  

4.  Membru C.A.  

5.  Membru C.A.  

6.  Coordonator CEAC Audit intern 

Conducere 

operativă 

 

7.  Consilier pentru proiecte şi 

programe educative 

Planificare 

Organizare 

Coordonare 

 

8.  Responsabili comisii/ arii 

curriculare 

 

9.  Contabil-şef Proiectare și 

execuție bugetară 

 

10.  Secretar șef Planificare 

Organizare 

Coordonare 

 

11.  Reprezentantul elevilor   
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VIII. PROIECTAREA  BUGETULUI  

 
 SURSE: 

A. Finanţarea de bază 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bugetul se elaborează pe baza următorilor indicatori: 
A. Pentru finanţarea de bază: 

 Număr de elevi pe mediu urban, nivel liceal, filiera teoretică  

 Nivelul costului standard/elev aprobat de MECTS reprezentând costul standard pe un elev din învăţământul liceal 

 Coeficienţii de diferenţiere ai costului standard/elev  

Structură  Surse /criterii/fundamentare  

a) Cheltuieli de personal didactic, nedidactic şi auxiliar aferent 

desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ; 

b) Cheltuieli pentru perfecţionarea personalului didactic; 

c) Cheltuieli pentru procurarea manualelor şcolare acordate în 

mod gratuit elevilor din învăţământul preuniversitar 

obligatoriu; 

d) Dotări cu mijloace de învăţământ corespunzător curriculum-

ului şcolar; 

e) Cheltuieli materiale şi pnetru servicii curente; 

f) Cheltuieli pentru asigurarea unor facilităţi de transport pe cale 

ferată acordate elevilor şi cadrelor didactice.  

SURSE 

 Buget de stat 

 Buget local 

 Bugetul consiliului judeţean (fondul de echilibrare al bugetelor 

locale) 

 Venituri proprii 

 Surse externe 

CRITERII 

  Numărul de elevi ai unităţii de învăţământ 

FUNDAMENTARE 
Indicatori de bază: 

 Cost standard/elev 

 Coeficienţi de diferenţiere pe medii, niveluri, profiluri şi filiere 

de învăţământ 
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B. Finanţarea complementară 

Structură  Surse / criterii / fundamentare  

a) Cheltuieli de capital 

b) Cheltuieli cu cofinanţarea unor programe naţionale de 

reabilitare a infrastructurii şcolare realizate cu finanţare 

externă; 

c) Cheltuieli cu bursele elevilor; 

d) Cheltuieli cu subvenţionarea activităţii cantinelor şi 

internatelor şcolare; 

e) Cheltuieli pentru finanţarea unor programe naţionale de 

sprijin al elevilor – programul “Laptele şi cornul”, “Rechizite 

şcolare”, etc.; 

f) Cheltuieli pentru asigurarea facilităţi acordate elevilor şi 

cadrelor didactice pentru transportul auto; 

g) Cheltuieli pentru activităţi cultural-educative.  

SURSE 
  Buget de stat 

  Buget local 

 Bugetul consiliului judeţean (fondul de echilibrare al bugetelor 

locale) 

 Venituri proprii 

CRITERII  

 starea, dispersia, mărimea şi dotările unităţii de învăţământ 

 Necesarul de burse sociale şi alte forme de sprijin social 

pentru elevi 

FUNDAMENTARE 
 - note de fundamentare şi devize de cheltuieli şi/sau indicatori 

de consum, pe tipuri de cheltuieli  

 

B. Pentru finanţarea complementară 
 Volumul acestei finanţări se calculează pe bază de proiecte, programe şi devize, în funcţie de necesităţile concrete ale unităţii şcolare.  

 Se va ţine cont de nivelul bursei şcolare, stabilit prin H.G. în vigoare  

 
C. Categorii de cheltuieli sau indicatori implicaţi în calculul coeficienţilor de corecţie: 
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Denumirea 
coeficientului de 

corectie  
Categorii de cheltuieli/indicatori implicaţi  

Elevi aparţinând 
minorităţilor rrome  

- Elaborarea de materiale didactice adaptate la nevoile grupului de elevi rromi; 

- Achiziţionarea şi elaborarea de carte pentru profesorii de sprijin/itineranţi şi proefsorii de limba rromani, 

precum şi realizarea de traduceri în/din limba rromani; 

- Asigurarea şcolilor în cauză cu medidatori şcolari, cadre didactice de sprijin şi profesori de limba rromani; 

- Reabilitarea spaţiilor de învăţământ în aşa fel încât spaţiile de învăţământ să fie percepute de către elevii 

rromi ca o “şcoală a şanselor egale”; 

- Dotarea cu echipamente şi materiale speciale necesare: mobilier, materiale educaţionale, aparatură 

electronică, etc.  

 
 

ETAPELE PROIECTĂRII ȘI EXECUȚIEI BUGETARE 
 

Nr. 
Crt. 

Obiective Activități Resurse Responsabil Termen Indicatori 

1. Identificarea 
nevoilor  

Analiza de nevoi Cost standard/ elev, 
Nota de fundamentare a necesarului de fonduri 
pentru finanţarea de bază, 
 Note de fundamentare ale necesarului de fonduri 
aferente finanţării complementare şi programele 
de finanţare pe fiecare domeniu/activitate,  
Nota de fundamentare a necesarului de fonduri 
aferente finanţării suplimentare însoţită de 
programele respective şi devizul fiecărui program 

Director, 
Contabil șef 

noiembrie -
decembrie, 
anual 

Avizarea 
Proiectului de 
buget de 
către CA și 
Consiliul local 

Întocmirea Proiectului de buget 

Analiza Proiectului de buget în 
CA 

Înaintarea Proiectului de buget 
către Consiliul local 

2. Alocarea 
bugetară/ 

categorii de 
cheltuieli 

Defalcarea sumelor globale 
alocate 

Documentele contabile specifice Director, 
Contabil șef 

ianuarie, anual Avizarea 
Proiectului de 
buget de 
către CA și 
Consiliul local 

Adăugarea și repartizarea 
sumelor din veniturile proprii 

previzionate 

Întocmirea bugetului propriu 
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Avizarea bugetului de către CA 

Aprobarea bugetului de către 
Consiliul local 

3. Execuția 
bugetară 

Efectuarea operațiunilor financiar 
– contabile conform graficelor 

Documentele contabile specifice Director, 
Contabil șef 

 Efectuarea la 
timp a tuturor 
operațiunilor 
financiar-
contabile 
 
Absența 
reclamațiilor 
și sancțiunilor 
în urma 
controalelor 
efectuate 

Monitorizarea exercițiului bugetar 

Controlul respectării legislației 
specifice 
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IX. AVANTAJELE ŞI IMPACTUL PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

 

    Orientat spre calitate, acest plan vizează o serie de  activităţi ce vor permite o mai mare implicare în 

procesul instructiv-educativ a părinţilor şi a comunității locale. Rolul acestora în toate domeniile  se 

subscrie nevoii de conjugare a eforturilor cadrelor didactice, a conducerii instituţiei şi a tuturor factorilor 

educaţionali şi de decizie pentru a răspunde cerinţelor societăţii actuale de formare a cetăţenilor 

europeni, informaţi, competenţi şi capabili de performanţe reale.  

     Beneficiari direcţi ai actului educaţional, tinerii noştri absolvenţi vor avea sentimentul propriei valori, 

încrederea în sine şi sentimentul de siguranţă în continuarea studiilor şi dezvoltarea carierei. 

      Ameliorarea fluxului de informaţie, valorificarea şi valorizarea resurselor existente, în special a 

celor umane, utilizarea de noi surse de finanţare şi implicarea în parteneriate europene vor crea o 

nouă dimensiune, europeană, a şcolii şi vor confirma statutul privilegiat de care aceasta se bucură în 

prezent, datorită rezultatelor remarcabile obţinute de elevii şi profesorii noştri în activitatea didactică, 

precum şi pe plan extraşcolar.  
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X. ANEXE 

   

1. ANEXA 1 - Programe manageriale anuale (PM) 

2. ANEXA 2 - Planuri operaționale semestriale (PO) 

3. ANEXA 3 - Grafic de monitorizare și control anual 

4. ANEXA 4 -  Sistemul managerial de control intern (SCMI) 

5. ANEXA 5-  Strategia de evaluare și asigurare a calității (SEAC) 

6. ANEXA 6 - Manualul calității (MC) 

7. ANEXA 7 - Regulamentul de ordine interioară (ROI) 

8. ANEXA 8 - Organigrama 

9. ANEXA 9 - Revizii ale Planului de dezvoltare instituțională 

10. ANEXA 10 – ATESTAT privind nivelul calității educației oferite, NIVEL LICEAL- 

IG3/55/153/11.06.2011 

11. ANEXA 11 – OMECTS 3385/29.02.2012 privind acordarea autorizației de funcționare 

provizorie pentru nivelul gimnazial, începând cu anul 2012-2013 

 


