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1. INTRODUCERE 

Prezentul Raport de activitate este realizat având în vedere Planul de Dezvoltare Instituți-

onala 2017-2022, aprobat de Consiliul de administrație al Colegiului Național „Dimitrie Cante-

mir” în data de 04.10.2017 și a planurilor manageriale asociate acestuia. Documentul prezentat în 

continuare este structurat conform obiectivelor, activităților și resurselor propuse în Planul mana-

gerial/operațional pentru  anul școlar 2018-2019. Prezentul raport își propune să evidențieze prin-

cipalele coordonate ale activității de asigurare a calității educației la nivelul unității școlare în anul 

școlar 2018-2019: autoevaluarea instituțională, analiza culturii organizaționale, evaluarea sistemi-

că a așteptărilor educabililor, părinților și altor beneficiari relevanți, a satisfacției personalului 

didactic, implementarea unor proceduri de comunicare interna,decizie și raportare, identificarea și 

prevenirea perturbărilor majore în desfășurarea procesului instructiv-educativ, aplicarea unor pro-

ceduri de control al documentelor și înregistrărilor, precum și a unor proceduri de monitorizare, 

evaluare, revizuire și îmbunătățire a calității. 

Pentru evidențierea rezultatelor obținute, pentru fiecare program propus în Planul manage-

rial pentru anul școlar 2018-2019 sunt prezentate obiectivele, activitățile, nivelul și indicatorii de 

realizare. Raportul de activitate este fundamentat și susținut de rapoartele de activitate elaborate la 

nivelul catedrelor, comisiilor și echipelor de management de proiect numite pe parcursul anului 

școlar precedent, respectiv documentele de proiectare și raportare din domeniul financiar-

contabil. 

Referitor la resursele financiare, cu anumite excepții, sistemul actual de planificare și ra-

portare a activității financiar-contabile nu permite identificarea cu claritate a costurilor pentru 

fiecare categorie de activitate desfășurată pentru îndeplinirea obiectivelor propuse. Sumele globa-

le pentru categoriile de cheltuieli menționate în prezentul raport sunt cuprinse în analiza financia-

ră sintetică a anului școlar precedent. 

 

Capacitatea instituțională a unității școlare s-a reflectat în abordarea managerială pe cele 

doua componente: 

a) strategică, prin existența, structura și conținutul documentelor proiective, prin organi-

zarea internă a unității școlare și funcționarea sistemului de comunicare internă și ex-

ternă; 

b) operațională, prin funcționarea curentă a unității de învățământ, existente și funcțio-

narea sistemului de gestionare a informației, asigurarea securității tuturor celor impli-

cați în activitatea școlara, asigurarea serviciilor medicale pentru elevi și asigurarea 

serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi. 

Eficacitatea educațională la nivelul unității de învățământ s-a concretizat în îndeplinirea 

unor indicatori de performanță, precum: definirea și promovarea ofertei educaționale, existența 

unor parteneriate cu reprezentanți ai comunității, proiectarea și realizarea currículum - ului, eva-

luarea rezultatelor școlare și a activităților extracurriculare, activitatea științifica și metodică a 

cadrelor didactice și activitatea financiară. 

 În anul școlar 2018-2019, Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești se situează pe locul 

117 în ierarhia liceelor din România, în ierarhia județeană liceul locul 4 la fel ca în anul școlar 

2017-2018, iar în ierarhia locală locul 1 păstrat încă din anul scolar 2015-2016, conform 

www.admitereliceu.ro. În ierarhia școlilor generale, Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” 

Onești ocupă locul 1 la nivel județean și locul 1 la nivel local, poziție păstrată de la prima ge-

nerație de gimnaziști – 2016. 

 Realizarea 100% a cifrei de școlarizare 2019-2020, atât la nivel gimnazial, cât și la nivel liceal 

și atragerea a 2 din cei 5 elevi ai județului, care au obținut media de admitere 10. Doi elevi ai 

http://www.admitereliceu.ro/
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colegiului au obținut media 10 la exmenul de evaluare națională și alți 2 elevi au obținut me-

dia 10 la examenul de bacalaureat. 

 Promovabilitatea la examenul de bacalaureat 2019 a fost 98,5% după sesiunea din toamnă. 

 

La finalul anului școlar 2018-2019 se pot defini următoarele puncte tari: 

 Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” încurajează învățarea activă, gândirea critică, perfor-

manța superioară, după cum reiese din rezultatele la învățătură, la olimpiade/concursuri, la 

examenul de bacalaureat și din gradul de absorbție a absolvenților în mediul academic. 

 Din chestionarele aplicate elevilor și părinților, se poate concluziona că gradul de satisfacție a 

acestora față de educația oferită este mare. 

 Creșterea capacității și eficacității educaționale a colegiului (asigurarea condițiilor de studiu 

conform legislației în vigoare, existența progresului în ceea ce privește dotările, acoperirea 

100% a posturilor didactice auxiliare și nedidactice cu personal calificat, asigurarea siguranței 

și securității elevilor pe tot parcursul programului școlar), și s-au luat următoarele măsuri pen-

tru ameliorarea punctelor slabe identificate în 2017-2018. 

 

Nr. 

crt. 
Puncte slabe 2017-2018 

Măsuri propuse pentru 

2018-2019 

Măsuri luate în 2018-

2019/Indicatori de realiza-

re 

1.  Numărul mare de absențe 

atât la nivel liceal. 

 

Colaborarea cu consilierul 

școlar și menține-

rea/dezvoltarea parteneriatului 

cu familia-responsabili: profe-

sorii diriginți, profesorii de 

specialitate. 

A fost conceput un plan de 

măsuri care a condus la ni-

velul liceului scăderea cu 

12,56 % a numărului de 

absențe nemotivate, acestea 

reprezentând 22.1 % din 

totalul absențelor pentru 

anul școlar 2018-2019.  

2.  Necesitatea efectuării de 

reparații la acoperișul sălii 

de sport. 

Executarea lucrărilor de repa-

rație acoperișul salii de sport. 

 

A fost înlocuit acoperișul 

sălii de sport. 

 

3.  Lipsa autorizației ISU 

pentru toate corpurile de 

clădire. 

 

Executarea lucrărilor necesare 

obținerii autorizație ISU.  

Au fost efectuate lucrările 

solicitate de ISU pentru 

usile sălilor din corpul C. 

 

Se identifică următoarele puncte slabe la finalul anului școlar 2018-2019: 

 Numărul mare de absențe nemotivate la clasele de profil uman (9B, 10 A, B, 11 A, B, 12 B), 

și la cele de-a X-a și a XI-a Științe ale naturii (10 F, G, 11 F) 

 Supraîncărcarea cu sarcini a cadrelor didactice, a personalului auxiliar datorită volumului ma-

re de lucrări urmare a schimbărilor legislative duce la apariția întârzierii în elabora-

rea/predarea documentelor,  

 necesitatea efectuării de reparații la plafonul și pereții sălii de sport. 

 Scăderea motivației pentru implicarea în problemele școlii. 

 Lipsa autorizației ISU pentru corpurile de clădire A și C. 

 

și propunem cu prioritate următoarele măsuri de ameliorare pentru anul școlar 2019-2020: 

 

 Executarea lucrărilor necesare obținerii autorizație ISU pentru corpurile A și C. 

 Executarea lucrărilor de reparații la plafonul și pereții sălii de sport. 
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 Elaborarea Planului de măsuri pentru ameliorarea rezultatelor la bacalaureat/evaluare naționa-

lă 2019 – responsabili: directori, profesori diriginți, profesori de specialitate. 

 Elaborarea unui set de măsuri pentru scăderea nuărului de absențe la nivelul profilului uman si 

specializării științe ale naturii 

 Colaborarea cu consilierul școlar și menținerea/dezvoltarea parteneriatului cu familia-

responsabili: profesorii diriginți, profesorii de specialitate. 

 

 

2. CONTEXTUL LEGISLATIV, SOCIAL-

ECONOMIC, INFORMAȚIONAL CU 

CONEXIUNI ÎN DOMENIUL 

EDUCATIEI 

 

2.1. CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC-INSTITUŢIONAL 

La baza întregii activităţi desfăşurate în unitatea de învăţământ au stat: 

 Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr.75/12.07.2005; 

 Legea nr. 35/2007 privind prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar şi respectarea 

semnelor distinctive; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat 

prin OMECȘ nr. 5079 /2016 cu completările aduse de OMEN 3027/2018; 

 Ordinul MECTS nr. 5565/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul acte-

lor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar; 

 Ordinul MECI nr.5098/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru disciplinele de 

studiu din învăţământul preuniversitar; 

 Ordinul MECI nr. 5099/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru discipline de stu-

diu din învăţământul liceal; 

 Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte; 

 Ordinul MEN nr. 3393/2017 privind aprobarea de programe şcolare pentru discipline de stu-

diu din învăţământul gimnazial; 

 Ordinele, notele, notificările M.E.N., adresele, deciziile IȘJ Bacău; 

 Regulamentul de ordine interioară al CNDC; 

 Convenţiile şi programele Europene ce permit implicarea unităţilor de învăţământ preuniversi-

tar în proiecte şi parteneriate internaţionale şi alte documente şi convenţii specifice. 

 

2.2. CONTEXTUL ECONOMICO-SOCIAL 

 

Legislaţia financiară generală şi specifică permite atragerea de resurse extrabugetare, la ni-

velul unităţilor de învăţământ preuniversitar, dar interesul agenţilor economici în acordarea de 

sponsorizări şi donaţii este destul de scăzut. De aceea considerăm că resursele financiare – extra-

bugetare pot proveni, din programe de finanţare realizate prin derularea unor proiecte în partene-
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riat, cum ar fi de exemplu, cu: ECDL-România, pentru obţinerea, de către elevi şi profesori, a 

permisului european de conducere a computerului, Agenţia Naţională Pentru Programe Comuni-
tare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, pentru schimburi şcolare, lingvistice, inter-

culturale cu şcoli din ţări membre sau potenţial membre ale Uniunii Europene. Totodată, noile 

proiectele educative aflate în dezbatere jalonează direcţii importante în politica educaţională ofe-
rind reale oportunităţi în perspectiva integrării europene. Pentru aceasta, se impune o cunoaştere 

mai bună de către elevii de clasa a XII-a şi de către părinţii acestora a oportunităţilor de pe piaţa 

muncii, pentru o orientare profesională mai adecvată. 

 

3. CURRICULUM 

 

Obiective: 

 

 Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă așteptări-

le beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. 

 Cunoașterea si aplicarea documentelor de politică educaţională si a finalităţilor, pe niveluri 

de şcolarizare, urmărind modificările legislative. 

 Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, asigurarea şanselor egale tu-

turor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea elevilor pentru o 
societate în schimbare. 

 Promovarea activităților instructiv-educative bazate pe metode activ-participative, pe demer-

suri educaționale inter si transdisciplinare, diferențiate, stabilite conform nevoilor educaţio-

nale individuale si/sau colective ale elevilor. 

 Reconsiderarea tehnicilor de evaluare si a metodelor de examinare a performanţelor școlare. 

 Personalizarea şi diversificarea ofertei educaţionale: corelaţia dintre curriculum-ului naţional 

si CDS. 

 Monitorizarea si evaluarea întregii activităţi, pe baza indicatorilor specifici (rata de participa-

re, grad de cuprindere, rata de abandon, % reuşită). 

 

Indicatori de performanță: 

 

 Concordanta cu documentele M.E.N. 

 Realizarea standardelor, eficacitate (resurse/rezultate), eficienta (rezultate/obiective), progres. 

 Respectarea precizărilor din OMEN, metodologii si norme de aplicare a curriculumului șco-

lar. 

 Respectarea termenelor. 

 Eficienta, promptitudine. 

 Identificarea oportunităților si a soluţiilor pentru rezolvarea problemelor. 

 Număr manageri educaționali implicați în activitatea de control si decizie 

 Raportul dintre oferta scolii si nevoile comunității. 

 Criteriile privind calitatea curriculumului. 

 Capacitatea de aplicabilitate si profesionalismul în aplicarea si respectarea curriculumului 

școlar 

 

Implementarea Currículum-ului național la nivelul Colegiului Național ”Dimitrie Cantemir” s-a 

realizat pe cele trei componente: 



7 
 

Trunchi comun - disciplinele de studiu obligatorii, conform filierei teoretice, profilului real sau 

uman și specializării: matematică-informatică, științele naturii, filologie; 

Curriculum diferențiat - discipline specifice profilului și specializării; 

Curriculum la Decizia Școlii - discipline opționale ofertate la nivel național, regional și local; 

 

Consiliul de Administrație al unității, în urma consultării elevilor, Consiliului Profesoral, părinți-

lor și pe baza resurselor disponibile a aprobat C.D.S. În contextul reformei, currículum–ul la 

decizia școlii creează premisele unei oferte educaționale personalizate și a unui învățământ dife-
rențiat în funcție de particularitățile de vârsta ale elevilor și nevoile de formare ale acestora. 

 

 

3.1 CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII ÎN ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019 

 

LICEU 

 

Nr.  
crt. 

Clasa Indicativ Disciplina Titlul  opționalului 
Tipul  
opț. 

(A,E,O) 

1 IX FILO  A ENGLEZA   A 

2 IX FILO  B ENGLEZA   A 

3 IX MIE  D ENGLEZA   A 

4 IX MIE  E ENGLEZA   A 

5 IX SN F ENGLEZA   A 

6 IX SN G ENGLEZA   A 

 
          

7.  X FILO  B ENGLEZA   A 

8.  X SN G ENGLEZA   A 

9.  XI FILO engl A Lb romana Limba romana, capcane si dificultati O 

10.  XI FILO engl A ENGLEZA   A 

11.  XI FILO engl A GEOGRAFIE Geografia turismului 0 

12.  XI FILO engl A Religie Istoria religiilor O 

13.  XI FILO  B ENGLEZA   A 

14.  XI FILO  B ENGLEZA Speaking for the bac exam O 

15.  XI FILO  B Lb romana Gramatica prin instrumente TIC O 

16.  XI FILO  B GEOGRAFIE Geoinformatica O 

17.  XI FILO  B Istorie Istoria recenta a Romaniei O 

18.  XI MIE C matematica   A 

19.  XI MIE D matematica   A 

20.  XI MI E matematica   A 

21.  XI SNE F Matematica   A 

22.  XI SNE F TIC CISCO-IT-Essentials O 

23.  XI SN G matematica   A 

24.  XI SN G ENGLEZA   A 

25.  XI SN G GEOGRAFIE Cum au cunoscut oamenii Pamantul O 

26.  XI SN G romana   A 
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27.  XII FILO engl A Lb romana   A 

28.  XII FILO engl A Lb romana Gramatica O 

29.  XII FILO engl A GEOGRAFIE   A 

30.  XII FILO engl A Franceza Cinematografia francofona O 

31.  XII FILO engl A ISTORIE   A 

32.  XII FILO engl B ENGLEZA   A 

33.  XII FILO  B Lb romana   A 

34.  XII FILO  B ISTORIE   A 

35.  XII FILO  B GEOGRAFIE   A 

36.  XII FILO  B ISTORIE   E 

37.  XII FILO  B Lb romana   E 

38.  XII MIE C Lb romana   A 

39.  XII MIE D MATEMATICA   A 

40.  XII MI E ENGLEZA   A 

41.  XII MI E FIZICA   A 

42.  XII MI E MATEMATICA   A 

43.  XII SNE F FIZICA   A 

44.  XII SNE F Lb romana Comunicare si business O 

45.  XII SNE F MATEMATICA   A 

46.  XII SN G ENGLEZA   A 

47.  XII SN G ENGLEZA Compelling conversations O 

48.  XII SN G FIZICA   A 

49.  XII SN G Lb romana Limba romana corecta O 

50.  XII SN G MATEMATICA   A 

 
          

 
          

 
    GIMNAZIU     

 
          

Clasa Indicativ Disciplina Titlul  opționalului 
Tipul  
opț. 

(A,E,O) 

Nr. ore/ 
sapt 

V   
Limba 

engleza 
  E 1 

V   
Limba 

engleza 
Reading and writing 

targets 1 
O 1 

VI   
Limba 

engleza 
Reading and writing 

targets 2 
O 1 

VI   
Limba 

engleza 
  E 1 

VII   
Limba 

engleza 
Reading and writing 

targets 3 
O 1 

VII   
Limba 

engleza 
  E 1 
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VIII   
Limba 

engleza 
Ready for Pet O 1 

VIII   
Limba 

engleza 
  E 1 

 

Total  

 

*A – aprofundare 

  E – extindere 

  O – materie nouă 

 

Concluzii: 

 

 oferta educațională a fost diversificată, orele de Currículum la Decizia Școlii fiind adaptate 

profilului și specializării, asigurând o dezvoltare armonioasă a personalității elevilor; 

 orele de C.D.S. au răspuns cerințelor și preocupărilor elevilor și beneficiarilor indirecți; 

 C.D.S. a asigurat formarea și dezvoltarea competențelor pentru pregătirea examenului de ba-

calaureat; 

 orele de C.D.S. au asigurat o mai mare capacitate de exprimare a imaginației și creativității 

profesorilor și elevilor. 

 

 

3.2. PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE 

 

 

Activități educative extracurriculare: 

 

NR. 

CRT. 
PROIECTE 

NR. DE ÎNRE-

GISTRARE 

PROFESOR CO-

ORDONATOR 

NR. PRO-

FESORI IM-

PLICAȚI 

NR. DE 

ELEVI 

1.  
Săptămâna mobilităţii 

europene 
2645/ 12.09.2018 Ifrim Luminiţa 2 100 

2.  Semimarathon 2768/ 21.09.2018 Panfil Otilia 2 60 

3.  Meet and Code 2768/ 21.09.2018 Panfil Otilia 1 60 

4.  
Clubul de lectură Fluturi 

pe slove 

5055/12.10.2017 

continuitate 

Mitroiu Elena-

Adina 
1 30 

5.  

Clubul de dezbateri aca-

demice, oratorie și reto-

rică 

4846/29.09.2017 

continuitate 

Codreanu Ovidiu 

Ciugudean Roxana 
2 12 

6.  
Cerc școlar ,,Mâini diba-

ce" 

3397/15.11.2016 

continuitate 
Boros Veronica 1 40 

7.  
Ambasadori ai 

tinereții 

3181/14.11.2014 

continuitate 
Pricope Ion 16 128 

8.  
Proiect antidrog Viața 

contează! 
3067/ 4.10.2108 Cosma Alina 6 120 

9.  
Viitorul nu este de vân-

zare 
5017/17.10.2018 Cosma Alina 3 120 

10.  
Cenaclul Literar-Artistic  

Cantemir 
4089/15.10.2018 Cosma Alina 6 50 



10 
 

11.  Fără fumuri! 5070/22.10.2018 Ciugudean Roxana 1 30 

12.  
Concursul judeţean de 

arte ,,Dimitrie Cantemir” 

ISJ Bacău 

5058 / 22.10.2018 

Androne Magdale-

na 
3 23 

13.  Stop bullying 5118/ 31.10. 2018 Ciugudean Roxana 2 30 

14.  
Imaginație  și creație de 

Halloween 
5195/7.11.2018 

Olaru Ioana 

Miloiu Raluca 

Boros Veronica 

3 60 

15.  Foto viziuni 5140/1.11.2018 Cosma Alina 1 30 

16.  Dăruind, vei dobândi 5436/ 4.12. 2018 Boros Veronica 28 900 

17.  Anotimpurile lecturii 5361/23.11.2108 

Boros Veronica 

Cosma Alina 

Mitroiu Adina 

Miloiu Raluca 

3 120 

18.  Noi suntem români 5410/29.11.2018 

Romandaș Bogdan 

Androne Magdale-

na 

5 200 

19.  
Concert educativ 

,,Colinde în jurul bradu-

lui" 

5531/ 12.12.2018 
Androne Magdale-

na 
10 150 

20.  Săptămâna literaturii 38/ 9.11.2019 Boros Veronica 6 900 

21.  

Clubul  de Robotică 

ŞTIMDC, inclus în Ca-

lendarul judeţean  al 

proiecte-

lor/competiţiilor pe 

discipline 

ISJ Bacău 

12980/ 

17.12.2018 

Panfil Otilia 

Ifrim Aliana-Maria 

Ifrim Sorin 

3 30 

22.  

Cursa literelor, inclus în 

Calendarul judeţean  al 

proiecte-

lor/competiţiilor pe 

discipline 

ISJ Bacău 

12980/ 

17.12.2018 

Boghiu Emilia 

Miloiu Raluca Ioa-

na 

6 94 

23.  

Cantemirian Info Con-

test (CIC), inclus în Ca-

lendarul judeţean  al 

proiecte-

lor/competiţiilor pe 

discipline 

ISJ Bacău 

12980/ 

17.12.2018 

Ifrim Aliana 

Ifrim Sorin 
2 41 

24.  

Concursul de fizică 

,,Preuniversitaria", in-

clus în Calendarul ju-

deţean  al proiecte-

lor/competiţiilor pe 

discipline 

ISJ Bacău 

12980/ 

17.12.2018 

Dobrotă Costin 

Basoc Lenuţa 
2 40 

25.  
Concursul de limba en-

gleză: ,,WE LOVE EN-

GLISH" 

563/1/ 5.03.2019 Olaru Ioana 4 16 

26.  
Concursul de limba 

franceză:  ,,LES ADOS 

FRANCOPHONES 

563/2/ 5.03.2019 
Agachi Lăcrămioa-

ra 
2 88 

27.  
Concursul de matemati-

că „Dimitrie Cantemir”, 
563/3/ 5.03.2019 

Tudor Lavinia 

Codreanu Ovidiu 
2 38 



11 
 

28.  

Concursul de prezentări 

pe teme de chimie pentru 

clasa a VIII-a „Dimitrie 

Cantemir”, 

563/4/ 5.03.2019 Bîrgăoanu Radu 1 26 

29.  

Cercul de lectură, her-

meneutică şi scriere lite-

rară ,,Alexandria", in-

clus în Calendarul jude-

ţean  al proiecte-

lor/competiţiilor pe dis-

cipline 

ISJ Bacău 

12980/ 

17.12.2018 

Negoiţă Elena 2 65 

30.  

SPEAK FOR SUCCESS, 

inclus în Calendarul 

judeţean  al proiecte-

lor/competiţiilor pe 

discipline 

ISJ Bacău 

12980/ 

17.12.2018 

Ciugudean Roxana 

Drug Crina 
3 30 

31.  

Cercul de fizică,  inclus 

în Calendarul judeţean  

al proiecte-

lor/competiţiilor pe 

discipline 

ISJ Bacău 

12980/ 

17.12.2018 

Dobrotă Costin 

Basoc Lenuţa 
4 55 

32.  

Clubul de jurnalism 

,,Impact",  inclus în Ca-

lendarul judeţean  al 

proiecte-

lor/competiţiilor 

ISJ Bacău 

12980/ 

17.12.2018 

Filip Felicia-

Gabriela 

Mitroiu Adina-

Elena 

2 10 

33.  
Copilăria prin magia 

culorilor 
449/ 21.02.2019 

Ifrim Aliana 

Boros Veronica 
7 120 

34.  
Încotro merg după ter-

minarea clasei a VIII-a? 
765/ 2.04.2019 

Ifrim Aliana 

Sticlaru Dana Cera-

sela 

3 31 

35.  Ziua Europei 1061/ 14.05.2019 

Sticlaru Dana Cera-

sela 

Cosma Alina 

35 700 

 

 

 Spectacolul ,,MISS&MISTER CANTEMIR” – 25 octombrie 2019,  

 Organizatori 39 elevi, 2 profesori 

Elevi participanți la spectacol 700 

 BOTEZUL BOBOCILOR – 25 octombrie 2019 

Elevi participanți 11 

 GALA PREMIILOR CANTEMIR – 4 iunie 2019 (70 de elevi, organizatori, artiști, partici-

panți) 

 Zilele porților deschise – 17-21 decembrie 2019 și 15-19 aprilie 2019, 40 de elevi de la cla-

sele a IX-a 

 Ambasador de Cantemir 2019 – 25-29 martie 2019, 17 profesori și 34 de elevi 

 Marsul absolvenților 2019 – 28 mai 2019 
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4. RESURSE UMANE 

 

Obiective: 

 

1) Eficientizarea activităţii manageriale din perspectiva descentralizării siste-

mului de învățământ preuniversitar; 

2) Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calită-

ţii şi eficientizarea activității; 

3) Evaluarea nevoii de formare a personalului; 

4) Asigurarea accesului la formarea continuă si perfecţionarea cadrelor didactice: 

grade didactice, formare continua obligatorie, formări prin CCD, mentorat, educație 

permanentă, formări prin proiecte comunitare; 

5) Sprijinirea cadrelor didactice in vederea accesului la proiecte cu finanţare externă; 

6) Sprijinirea participării personalului înscris la proiectele de formare judeţe-

ne/interregionale POSDRU; 

7) Îmbunătățirea comunicării interne şi externe; 

8) Îmbunătățirea activităţii comisiilor metodice,, comisiilor de lucru, Consiliului profe-

soral, de administraţie, Consiliului elevilor, etc; 

9) Consolidarea sistemului de control intern managerial. 

 

Încadrarea şcolii cuprinde 73,45 norme, 64 cadre didactice, 7 didactic auxiliar și 13 nedidac-

tic. Pornind de la premisa că performanța unei organizații depinde în mod direct de performanța 

resurselor umane pe care ea le integrează, echipa managerială a liceului a fost chemată să își asu-

me responsabilități specifice în raport cu aceste resurse. În acest context, pentru a răspunde în 

mod adecvat obiectivelor organizației, managementul resurselor umane și-a centrat atenția asupra: 

 utilizării optime a potențialului uman existent prin ridicarea profesionalismului la rang de 

principiu și respectarea dreptului la informare al fiecărui angajat; 

 investiției în dezvoltarea resurselor umane și motivarea acestora, pentru reducerea rezistentei 

la schimbare și sensibilizarea angajaților în raport cu strategia de dezvoltare a organizației. 

 

 

4.1. PERSONAL DIDACTIC 

 

Director: Ifrim Aliana-Maria, profesor grad didactic I; 

Director adjunct: Sticlaru Dana-Cerasela, profesor grad didactic I. 

 

Categorie personal Nr. de cadre didactice 

Personal didactic angajat 64 

Personal didactic titular 48 

Cadre didactice suplinitoare 15 

Cadre didactice detașate 1 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 

 

Cu doctorat Grad didactic I Grad didactic II Definitivat Debutant 

4 49 6 8 1 
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Diriginții în anul școlar 2018-2019 

 

Nr. crt. CLASA DIRIGINTE Sala de clasă Nr.  de elevi 

1 V OLARU IOANA A3 30 

2 VI MILOIU RALUCA A1 30 

3 VII 
MITROIU ADINA-

ELENA A4 29 

4 VIII RAFAILĂ CAMELIA A2 31 

  TOTAL GIMNAZIU     120 

5 IX A FILO E ȘERBAN OTILIA A26 28 

6 IX B FILO NEGOIȚĂ ELENA A24 28 

7 IX C MII TUDOR LAVINIA A11 27 

8 IX D MIE FILIP FELICIA A16 28 

9 IX E MI JUPENSCHI GABRIELA A13 29 

10 IX F SNE 
FORNICA-LIVADĂ GA-

BRIEL B1 27 

11 IX G SN 
MOLDOVEANU LE-

NUȚA A23 29 

  TOTAL IX     196 

12 X A FILO E PRICOPE ION C2 29 

13 X B FILO CERCEL MARIA C27 32 

14 X C MII BOGHIU EMILIA C8 24 

15 X MIE D 
AGACHI LĂCRĂMI-

OARA-ELENA 
C28 28 

16 X MI E BASOC LENUȚA C14 32 

17 X SNE F PIȘTEA DANIELA C23 22 

18 X SN G BOROS MARIAN C24 29 

  TOTAL X     196 

19 XI  FILO A DRAGOMIR ILIE C1 31 

20 XI FILO B SAVA OANCEA ADRIAN C13 31 
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21 XI MIE C 
PANFIL OTILIA-

SIMONA 
B4 29 

22 XI MIE D COSMA ALINA B16 26 

23 XI MI E SANDU NECULAI B15 25 

24 XI SNE F IFRIM LUMINIŢA B5 30 

25 XI SN G ARITON IULIA C18 22 

  TOTAL XI   
 

194 

26 XII FILO A CAUTIȘ PETRICĂ A21 32 

27 XII FILO B LUNGU DANIELA A22 32 

28 XII MIE C 
MUTOIU LĂCRĂMI-

OARA 
A14 31 

29 XII MIE D 
DOBROTĂ COSTIN-

IONUȚ 
A15 28 

30 XII MI E DRUG ADINA-CRINA A25 25 

31 XII SNE F GHIUȘ AURA A12 26 

32 XII SN G BÂRGĂOANU RADU A28 29 

  TOTAL XII     203 

  TOTAL     909 

 

 

 

 

 

Calificativ nesatisfăcător satisfăcător bine foarte bine 

număr de cadre 

didactice 
- - - 64 

 

4.2. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

 

Total personal didactic auxiliar - 7 

 

Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări: 

 

Nr. crt. Funcţia Număr de persoane Calificare 

1.  Secretar 2 da 

2.  Administrator financiar 1 da 

3.  Administrator de patrimoniu 1 da 

4.  Bibliotecar 1 da 

5.  Laborant 1 da 

6.  Inginer de sistem 1 da 

 

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform normati-

velor în vigoare 100%. 

La începutul anului școlar 2018–2019, s-a operaționalizat fişa postului pentru secretar, se-

cretar-șef, contabil, administrator, bibliotecar și informatician. În Fişa cadru de evaluare au fost 

stabilite domeniile evaluării şi criteriile de performanţă, cu punctajul maxim ce poate fi acordat, 

conform OMECTS 6143/2011 și OMEN 3597/2014. Fișa cadru de evaluare a fost completată cu 

indicatorii de performanţă aferenţi fiecărui criteriu stabilit în C.A. şi punctajele detaliate pe indi-

catori, aprobate în şedinţa CA. 
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Distribuția personalului didactic în funcție de calificativele obținute: 

 

Calificativ nesatisfăcător satisfăcător bine foarte bine 

Personal didactic 

auxiliar 
- - - 7 

 

4.3. PERSONAL NEDIDACTIC 

 

Total personal nedidactic angajat: 13 

Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări: 

 

Funcția Număr persoane 

Îngrijitor 8 

Muncitor 2 

Paznic 3 

 

Calificativ nesatisfăcător satisfăcător bine foarte bine 

personal nedidac-

tic 
- - - 13 

 

4.4 ELEVI 

 

4.4.1. CONSILIUL ELEVILOR: 

Alegerile pentru functiile de vicepresedinte si secretar in cadrul Consiliului Scolar al Ele-

vilor s-au desfasurat la data de 14.09.2016. 

 

Conducerea Consiliului Scolar al Elevilor de la Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir”: 

 Preşedinte: Luca David clasa a XI-a C 

 Vicepreședinți:  Mara Suditu clasa a X-a E 

 Iancu Roxana-Ioana clasa a IX-a G 

 Secretar: Mihaela Fodolică clasa a XI-a D 

 

Obiective 

 

 implicarea unui număr cat mai mare de elevi in viața scolii, prin participarea in Consi-

liul Elevilor, cercuri, concursuri, etc. 

 creșterea rolului Consiliului elevilor in proiectarea si realizarea de Activitati 

extracurriculare. 

 

Activitati 

 

 Constituirea noului Consiliu al elevilor, alegerea Consiliului Reprezentativ. 

 Cu sprijinul consilierului educativ, Consiliul reprezentativ al elevilor a elaborat pro-

gramul de activități pentru anul școlar 2018-2019: 

 Monitorizarea desfasurarii alegerilor pentru funcția de elev reprezentant in cadrul Consiliului 

de administrație. 

 Monitorizarea desfasurarii alegerilor pentru funcția de elev reprezentant in cadrul Consiliilor 

Școlare. 

 Proiectul „Daruind vei dobandi” 

 Proiectul „Săptămâna literaturii” 
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 Spectacol de colinde 

 Miss & Mister Cantemir 2018 

 

4.4.2. SITUAȚIA EFECTIVELOR DE ELEVI ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

 

 pe școală (număr de elevi) 

 

ÎNSCRIȘI 

TRANSFERAȚI 

PE PARCURSUL 

ANULUI 

PROMOVAȚI 

ÎN SITUAȚIE DE 

REPETENȚIE, 

CARE 

L
a 

în
ce

-

p
u
tu

l 

an
u
lu

i 

șc
o
la

r 

la
 s

fâ
rș

i-

tu
l 

an
u
-

lu
i 

L
a 

al
te

 

u
n
it

ăț
i 

D
e 

la
 a

l-

te
 u

n
it

ăț
i 

 

re
p
et

ă 

cl
as

a au aban-

donat 

școala 

910 909 2 5  0 0 

 

 pe niveluri și ani de studiu 

 

 

4.4.3. REZULTATE ȘCOLARE 2018-2019 

Nivel clasă/ an 

Număr elevi 

Înscriși la 

începutul 

anului șco-

lar 

Înscriși la 

sfârșitul 

anului 

școlar 

Promovați 

În situație de repetenție, 

care 

repetă 

clasa 

au abando-

nat/retrași 

Gimnazial 

V 30 30 30 0 0 

VI 30 30 30 0 0 

VII 30 29 29 0 0 

VIII 31 31 31 0 0 

Liceal 

IX 197 196 196 0 0 

X 196 196 196 0 0 

XI 193 194 194 0 0 

XII 203 203 203 0 0 
 

 distribuția elevilor în funcție de mediile de la sfârșitul anului școlar 

 

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

Nr. elevi gimnaziu 0 0 0 14 106 

Nr. elevi liceu 0 1 72 348 368 

 

 distribuția elevilor corigenți/repetenți 
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Disciplina 

L
im

b
a

 r
o
-

m
â
n

ă
 

M
a
te

m
a

ti
că

 

G
eo

g
ra

fi
e
 

L
im

b
a

 e
n

-

g
le

ză
 

F
iz

ic
ă

 

E
co

n
o
m

ie
 

B
io

lo
g
ie

 

Is
to

ri
e
 

Nr. elevi gimnaziu 

corigenți 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Nr. elevi gimnaziu 

repetenți 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Nr. elevi liceu cori-

genți 
 1 2 1 1 2 0 1 

Nr. elevi liceu repe-

tenți 
0 
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Rata absenteismului: 27527/909=30,28       

Rata cazurilor de violență: 0 

Numărul de elevi beneficiari ai programului „Bani de liceu”: 23 

Numărul de elevi beneficiari ai programului „Euro 200”: 0 
 

4.4.4. ADMITERE LICEU 2018 

 

MEDII ADMITERE – nivel liceal 

 

Specializare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

u
lt
im

a
 m

e
d
ie

 

p
ri

m
a
 m

e
d

ie
 

u
lt
im

a
 m

e
d
ie

 

p
ri

m
a
 m

e
d

ie
 

u
lt
im

a
 m

e
d
ie

 

p
ri

m
a
 m

e
d

ie
 

u
lt
im

a
 m

e
d
ie

 

p
ri

m
a
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e
d

ie
 

u
lt
im

a
 m

e
d
ie

 

p
ri

m
a
 m

e
d

ie
 

u
lt
im

a
 m

e
d
ie

 

p
ri

m
a
 m

e
d

ie
 

Filologie 7.72 9.97 7.78 9.79 7.58 9.29 7.66 9.53 7.22 8.99 7.38 9.81 

Matematica-
Informatica 

7.52 10.00 8.36 10.00 8.55 10.00 8.62 10.00 8.57 10.00 8.58 10.00 

Stiinte ale Naturii 8.12 9.93 8.76 9.99 8.03 9.62 8.07 9.73 7.72 9.59 7.65 9.91 
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4.4.5. REZULTATE BACALAUREAT 2018 

1. Rezultate la Examenul de Bacalaureat 2019 

 număr de elevi înscriși: 200 

 număr de elevi promovați: 197 

 Promovabilitate:  98,5% 
 

Specializare Promovabilitate 

Filologie 98,38% 

Matematica- Informatica 100.00% 

Științe ale Naturii 94,23% 
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Promovabilitatea la examenul de bacalaureat 2019  

 distribuția elevilor pe medii obținute: 

 

media 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

nr. de medii 10 33 78 75 1 
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 distribuția elevilor promovați pe discipline: 

 

disciplina 

ro
m

ân
ă 

m
at

em
at

ic
ă 

 

is
to

ri
e 

an
at

o
m

ie
 

ch
im

ie
 

fi
zi

că
 

g
eo

g
ra

fi
e 

in
fo

rm
at

ic
ă 

so
ci

o
-u

m
an

e 

Nr. Elevi înscriși 200 138 62 49 14 49 42 26 19 

Nr. elevi promo-

vați 
200 136 61 49 14 49 41 26 19 

Nr. elevi respinși 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promovabilitate 100% 99% 98.38% 100% 100% 98,03% 98% 100% 100% 

 

4.4.6. REZULTATE EXAMEN DE EVALUARE NAȚIONALĂ 2019 

 

2. Rezultate la Examenul de Evaluare nationala 2019 

 număr de elevi înscriși: 31 

 număr de elevi promovați: 31 

 Promovabilitate:  100% 

 

 

Distribuția elevilor pe medii la examenul de EVALUARE NAȚIONALĂ 2019 

 

 

 



22 
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medii 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

nr de note la română 0 0 0 0 27 4 

nr de note la matematică 0 1 3 7 13 7 

numar de medii 0 0 1 4 24 2 

 

 

4.4.7. REZULTATE OLIMPIADE ȘI CONCURSURI 2019 

 

Participanți la faza națională a olimpiadelor școlare 

Anul școlar 2018-2019 

 

Nr. crt. Nume elev Clasa Disciplina 
Nume profesor 

coordonator 
Rezultat 

1.  Chircu Cristiana a XII-a A Religie ortodoxa  Cautiș Petrică  Premiul I 

2.  Dănilă Alexia-Andreea a VIII-a Limba română Mitoiu Adina-
Elena 

Mențiune 

3.  Gătej Nicolae a XI-a C Fizică  Sandu Nicolai Mențiune 

4.  Ștefănescu Ștefan a X-a C Fizică  Dobrotă Costin Mențiune 

5.  Dascălu Ștefan-Nicolae a IX-a D TIC Piștea Daniela Mențiune, 
Medalie de 
aur 

6.  Petrea Bogdan-Vasile a IX-a D TIC Piștea Daniela Mențiune, 
Medalie de 
aur 

7.  Bărcăceanu Federica-
Raluca 

a X-a F Limba italiană  Mențiune 
specială  

8.  Berescu Silvia-Maria  a VIII-a Limba franceză Agachi Lăcră-
mioara 

Mențiune 
specială  

9.  Imbrea Giulia-Ștefania a X-a F Limba italiană  Mențiune 
specială  

10.  Nicolcea Horia-Paul a XI-a C Matematică Codreanu Ovidiu Medalie de 
argint 
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11.  Filip Maria-Bianca a X-a E TIC Piștea Daniela Medalie de 
bronz 

12.  Mitrofan Theodor-
Cristian 

a VIII-a Fizică  Basoc Lenuța Diplomă de 
onoare 

13.  Butucaru Andreea-
Petronela 

a XII-a C TIC Piștea Danie-
la/Tanga Diana 

Participare 

14.  Cercel Cosmin  a X-a E Limba latină Cercel Maria Participare 

15.  Chircu Cristiana a XII-a A Filozofie  Sticlaru Dana Participare 

16.  Drăgan Daria-Maria  a X-a C Limba engleză Frățilă Alina Participare 

17.  Drăgan David Andrei a VII-a Fizică  Basoc Lenuța Participare 

18.  Enache Ana-Maria a XI-a A Istorie  Romandaș Bog-
dan 

Participare 

19.  Iliescu Andrei-Tudor a IX-a C Fizică Dobrotă Costin Participare 

20.  Luchian Eliza-Raluca a VIII-a Limba engleză Drug Crina Participare 

21.  Macău Anastasia a IX-a F Șah Sava Adrian Participare 

22.  Moraru Jaqueline-
Aimee 

a VII-a Limba română Mitoiu Adina-
Elena 

Participare 

23.  Secară Maria  a VIII-a Limba română Mitoiu Adina-
Elena 

Participare 

24.  Smarandi Ștefan a VIII-a Fizică  Basoc Lenuța Participare 

25.  Susanu Octavian a IX-a C Chimie Ghiuș Aura Participare 

26.  Ștefănescu Ștefan a X-a C Informatică Panfil Otilia Participare 
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ABSOLVENȚI ADMIȘI LA STUDII ÎN STRĂINĂTATE 2019 

 
NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

ELEVULUI 

ȚARA UN-

DE VA 

STUDIA 

UNIVERSITATEA SPECIALIZAREA 

Clasa a XII-a A 

1.  Verman Camelia  Olanda 
The Hague University 

of Applied Sciences 
European Studies 

Clasa a XII-a C 

2.  Cioca Andreea Olanda University of Sheffield 

Business manage-

ment and modern 

languages & cul-

tures 

3.  
Mihăilă Daria-

Alexandra 

Marea 

Britanie 

University of Manches-

ter 
Computer science 

4.  Paraschiv Andrei 
Marea 

Britanie 
University  of Sheffield 

Lingvistics and 

philosophy 

5.  
Părincu Smaran-

da 

Marea 

Britanie 

Imperial College Lon-

don 
Computer science 

6.  
Tudoreanu Miru-

na -Ioana 

Marea 

Britanie 
King’s College London Computer science 

Clasa a XII-a D 

7.  
Țigăeru Alin-

Roman 
Scotland 

University Of Edin-

burgh  
Computer Science 

Clasa a XII-a F 

8.  
Olteanu Diandra 

Elena 
Olanda University of Hague  

Safe and Security 

Management 

Clasa a XII-a G 

9.  Rusu Diana-Elena 
Marea 

Britanie 

University of Manches-

ter 
Psycology BSc 
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4.4.8.INSERȚIA ABSOLVENȚILOR - (2013-2019) 
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4.4.9. SITUAȚIA ABSENȚELOR 

Situația absențelor  

GIMNAZIU 
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LICEU 
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2013-2014

2015-2016

2017-2018

0

10

20

30

40

4 
0 3 

14 
21 

13 

0 1 

22 

1 

37 

6 

0 1 

12 

1 

20 
2 

0 3 

16 

0 

21 
14 

1 0 

15 

0 

30 

CAE CPE DELF IELTS TOEFL TOTAL

2013-2014 4 0 3 14 21

2014-2015 13 0 1 22 1 37

2015-2016 6 0 1 12 1 20

2016-2017 2 0 3 16 0 21

2017-2018 14 1 0 15 0 30

Certificări lingvistice - liceu 

4.4.10. CERTIFICĂRI INTERNAȚIONALE 
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5. DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNI-

TARE 

Obiective: 

1. Consolidarea colaborării cu autorităţile publice locale: Primăria şi Consiliul Local 

Onești, Poliţia, Jandarmeria, ISU, ONG-uri, Asociaţia Studium Cantemir, sindicat, în vede-

rea asigurării unui mediu şcolar atractiv, sigur şi funcţional. 

2. Dezvoltarea proiectelor educaționale prin promovarea unor activităţi educative formale şi 

nonformale având ca scop dezvoltarea educaţiei interculturale, antreprenoriale, de educaţie 

pentru sănătate si ale celor care pot să ofere sprijinul necesar în promovarea egalizării şan-

selor; 

3. Cresterea capacităţii si abilităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor 

finanţate prin programe comunitare de dezvoltare a resurselor umane, prin proiecte/granturi 

finanţate  prin  fonduri  structurale  şi  prin  proiecte  ale  MECS  în  vederea  dezvoltării 

instituţionale, creării condiţiilor optime dezvoltării educaţiei permanente şi a diversificării 

ofertelor şi serviciilor educaţionale; 

4. Dezvoltarea abilitaților in privința redactării proiectelor si managementului de proiect 

5. Dinamizarea activităţii Comisiei pentru proiecte şi programe; 

6. Eficientizarea activităţii Comisiei pentru programe educative şcolare şi extraşcolare ; 

7. Promovarea imaginii liceului prin marketing instituţional şi educaţional. 

Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir” are un bun renume în comunitate, garanție pentru potenți-

alii parteneri în derularea programelor educative; 
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6.BAZA MATERIALĂ 

 

Liceul dispune de următoarele spaţii de învăţământ, în bună stare de funcţionare, la standarde 

care corespund cerinţelor actuale: 

 

 33 săli de clasă 

 4 laboratoare de informatică 

 un laborator de fizică pentru gimnaziu 

 un laborator de fizică pentru liceu 

 un laborator de chimie 

 un laborator de biologie 

 un cabinet de geografie 

 o sală de sport amenajată și dotată cu materiale necesare sporturilor de sală 

 un teren de sport amenajat pentru jocuri sportive 

 o bibliotecă  

 o sală de muzică 

 un cabinet psihopedagogic 

 un cabinet de limbi moderne 

 sala pentru clubul SPEAK FOR SUCCESS 

 o cancelarie. 

 

Înainte de începerea anului școlar au fost amenajate sălile de clasă, astfel încât să fie nu 

numai utile ci și plăcute, oferind elevilor un spațiu de învățământ funcțional și confortabil. Mobi-

lierul a fost recondiționat și modernizat înainte de începerea anului școlar și, ori de câte ori s-au 

produs deteriorări, acestea au fost remediate. Se impune o mai bună colaborare a profesorilor di-

riginți cu personalul muncitor pentru remedierea în cel mai scurt timp a deteriorărilor produse de 

elevi. 

La începutul anului școlar, s-a întocmit o listă de priorități pentru dotări și investiții, în 

concordanță cu nevoile unității școlare, alocându-se resurse financiare pentru reparații și igieni-

zări. Pe parcursul anuluișșșcolar, s-au solicitat de la primărie și Consiliul local de mai multe ori 

fonduri pentru reparații la acoperișului  sălii de sport. 
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7. ANALIZA FINANCIARĂ SINTE-

TICĂ A ANULUI ŞCOLAR 2018-2019 

 

3.Analiza financiară sintetică  a  anului şcolar 2018/2019 

a. Buget local 

Buget local 

(TII)  508000 

0 

Buget local 

total   564908 

 

An Scolar 

2018/2019 

 Capitol Cod 

DESCHIDERI 

DE CREDITE 
PLATI EFECTI-

VE  

 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0   

  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 508000 564908  

  Bunuri şi servicii 20.01  447743  

  Furnituri birou 20.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18190  

  Materiale curăţenie 20.01.02           12138  

  Încălzit, iluminat 20.01.03  169352  

  Apă, canal, salubritate 20.01.04  21584  

  Transport 20.01.07  8058  

  Poştă, telefon, radio, internet 20.01.08  10903  

  

Materiale şiprest. serv. cu caracter 

funcţional 20.01.09 

 

  

  

Alte bunuri şi serv. pt. 

întreţinereşifuncţionare 20.01.30 

 

207518  

  Reparaţii curente 20.02  109840  

  Hrana  pentru oameni 20.03    

  Obiecte de inventar 20.05    

  Deplasări 20.06  5132  
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  Cărţişipublicaţii 20.11    

  Pregătire profesională 20.13  2193  

  Protecţia muncii 20.14    

  Alte cheltuieli 20.30    

  Drepturi cu caracter social 57.02.01    

  Alte drepturi  (dobinzi) 59.17    

  CHELTUIELI DE CAPITAL 70.01  0 lei  

      

      

b. Buget de stat 

Buget de stat (TII) 6303244   

Buget de stat total 6302041  

An  SCOLAR 

2018/2019 

 Capitol Cod 

DESCHIDERI 

DE CREDITE 

PLATI 

EFECTIVE 

 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 5900448 5899245 

  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 402796 402796 

  Bunuri şi servicii 20.01 0 lei  

  Furnituri birou 20.01.01 0 lei  

  Materiale curăţenie 20.01.02 0 lei  

  Încălzit, iluminat 20.01.03 0 lei  

  Apă, canal, salubritate 20.01.04 0 lei  

  Transport 20.01.07 0 lei  

  Poştă, telefon, radio, internet 20.01.08 0 lei  

  Materiale şiprest. serv. cu caracter funcţional 20.01.09 0 lei  

  

Alte bunuri şi serv. pt. 

întreţinereşifuncţionare 20.01.30 0 lei  

  Reparaţii curente 20.02 0 lei  



37 
 

  Medicamente şi mat. sanit. 20.04 0 lei  

  Obiecte de inventar 20.05 0 lei  

  Deplasări 20.06 0 lei  

  Cărţişipublicaţii 20.11 0 lei  

  Pregătire profesională 20.13 0 lei  

  Protecţia muncii 20.14 0 lei  

  Alte cheltuieli 20.30 0 lei  

  Drepturi cu caracter social (transport elevi) 57.02.01 145636 145636 

  BURSE 59.01 40476 40476 

  FOND DE HANDICAPATI 59.40 68687 68687 

 DOBINZI H.J 59.17 147997 147997 

 

c. Venituri proprii provenite din chirie chiosc incinta unitatii 

Venituri proprii (TII) 62074   

Cheltuieli  total 45400   

An scolar 2018/2019  Capitol Cod Plăţi  

 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 20557  

  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 24843  

  Bunuri şi servicii 20.01   

  Furnituri birou 20.01.01   

  Materiale curăţenie 20.01.02   

  Încălzit, iluminat 20.01.03   

  Apă, canal, salubritate 20.01.04   

  Transport 20.01.07   

  Poştă, telefon, radio, internet 20.01.08   

  

Materiale şiprest. serv. cu caracter funcţio-

nal 20.01.09   

  

Alte bunuri şi serv. pt. 

întreţinereşifuncţionare 20.01.30 24734  
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  Reparaţii curente 20.02   

  Medicamente şi mat. sanit. 20.04   

  Obiecte de inventar 20.05   

  Deplasări 20.06 109  

  Cărţişipublicaţii 20.11   

  Pregătire profesională 20.13   

  Protecţia muncii 20.14   

  Alte cheltuieli 20.30   

 

d.                        Total             AN SCOLAR 2018/2019 

                     COLEGIUL NATIONAL DIMITRIE CANTEMIR 

Total (TII) 6811244   

Grand Total 6912349   

 Capitol Cod 

DESCHIDERI DE 

CREDITE LEI 

Plati 

efective 

LEI 

 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 5900448 5919802 

  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 910796 891612 

  Bunuri şi servicii 20.01  472474 

  Furnituri birou 20.01.01  18190 

  Materiale curăţenie 20.01.02  12138 

  Încălzit, iluminat 20.01.03  169352 

  Apă, canal, salubritate 20.01.04  21584 

  Transport 20.01.07  8058 

  Poştă, telefon, radio, internet 20.01.08  10903 

  

Materiale şiprest. serv. cu caracter funcţio-

nal 20.01.09  0 

  

Alte bunuri şi serv. pt. 

întreţinereşifuncţionare 20.01.30  232252 

  Reparaţii curente (venituri proprii) 20.02  109840 
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  Hrana pentru oameni. 20.03   

  Obiecte de inventar 20.05   

  Deplasări 20.06  5241 

  Cărţişipublicaţii 20.11   

  Pregătire profesională 20.13  2193 

  Protecţia muncii 20.14   

  Alte cheltuieli 20.30   

  DREPTURI CU CARACTER SOCIAL 57.02.01 91143 

91143 

 

  BURSE 59.01 21908 21908 

  

FOND DE HANDICAPATI       

                                                  

DOBINZI H.HJ 

 

 

59.40 

 

59.17 

 

42182 

 

146628 

 

42182 

 

146628 
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8. MONITORIZAREA ÎNTREGII ACTI-

VITĂȚI 

 

Monitorizarea întregii activităţi a fost făcută pe baza Planului activității de monitorizare și 

control al conducerii liceului, prezentat și avizat de Consiliul profesoral, plan care cuprinde com-

partimentele, resorturile și problemele care fac obiectul monitorizării și controlului, obiectivele 

urmărite, cine efectuează monitorizarea și controlul, ritmul acțiunilor de monitorizare și control, 

modalitățile de realizare, indicatorii de performanță. 

Prin urmărirea realizării obiectivelor propuse în fiecare etapă a fost posibil ca, atunci când 

au apărut unele disfuncţionalitati în realizarea acestora, să se ia cele mai eficiente măsuri pentru 

eliminarea lor (discuţii individuale, convocarea Consiliului de administraţie şi a Consiliului pro-

fesoral în şedinţe extraordinare, asistenţe la clasă, etc.). Activitățile didactice desfășurate la clasă 

de profesorii detașați, au fost evaluate în conformitate cu legislația în vigoare. 

Activitatea personalului didactic auxiliar și nedidactic s-a desfășurat conform fișei postului și a 

fost evaluată periodic de responsabilii de compartimente și de conducerea unității. Conducerea 

unității a căutat să mențină un echilibru între îndrumare și control atât în activitatea cadrelor di-

dactice, cât și în cea a elevilor și a celorlalte sectoare de activitate 

 

Echipa managerială a avut unitate de vederi, a fost cooperantă, a știut să prevină și să 

aplaneze conflictele, punând la baza întregii activități normele legislative în vigoare, ordinele și 

instrucțiunile Ministerului Educației Naționale, dispozițiile și instrucțiunile ISJ Bacău. A cooperat 

continuu cu Consiliul elevilor pe școală și cu Consiliul Reprezentativ al Părinților. 

Evaluarea întregii activităţi a avut ca scop eficientizarea procesului instructiv-educativ în care 

elevul devine partener în educaţie, implicându-se în actul propriei instruiri. A fost stimulată auto-

evaluarea ca instrument pedagogic, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi. Fișele de au-

toevaluare stau la baza stabilirii calificativelor anuale. 

Periodic, la nivelul catedrelor, în Consiliul profesoral și în Consiliul de administrație s-au 

făcut analize și evaluări pe diverse domenii de activitate ale procesului de învățământ și ale sec-

toarelor conexe, încercându-se eliminarea disfuncționalităților anterioare. Echipa managerială, 

angrenată și în probleme de ordin administrativ nu a reușit să monitorizeze în măsura dorită de-

mersul didactic, urmând ca în viitor activitatea managerială să fie centrată tocmai pe aceasta. 

 

În elaborarea ofertei curriculare s-a ţinut cont de propunerile colegilor, ale responsabililor 

de comisii metodice. Au fost antrenate în dezbateri în cadrul şedinţelor de catedră, al consiliilor 

profesorale şi al şedinţelor Comisiei pentru Curriculum toate cadrele didactice şi au fost valorifi-

cate propunerile acestora în elaborarea Proiectului de curriculum al şcolii. 

În adunările cu părinții au fost făcute informări cu privire la activitățile curriculare și 

extracurriculare, la realizările dar și la problemele cu care se confruntă școala și părinții au fost 

implicați în luarea deciziilor atât prin Consiliul Reprezentativ al Părinților cât și prin participarea 

efectivă și activă a reprezentanților părinților în Consiliul de administrație. 

Disfuncţionalităţile apărute în procesul de instruire şi educaţie (când a fost cazul) au fost 

aduse la cunoştinţă de părinţi, diriginţilor şi conducerii liceului, luându-se măsuri pentru înlătura-

rea lor şi, de asemenea, comunicarea diriginţilor , profesorilor şi directorilor cu părinţii s-a făcut 

ori de câte ori a fost cazul. 

Asigurarea transparenței actului decizional a constituit un punct tare al activității manageriale. 

Identificarea disfuncționalităților care au apărut pe parcursul anului școlar și luarea de măsuri 

pentru înlăturarea rapidă a lor a constituit de asemenea un punct tare al activității manageriale. Ca 
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punct tare al întregii activităţi manageriale a fost și coeziunea la nivelul Parteneriate și protocoale 

de colaborare,  

 

 

 

 

9.OBIECTIVE/ACTIVITĂȚI/NIVEL DE 

REALIZARE
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PROGRAMUL I – DEZVOLTARE CURRCULARĂ 

Activități Obiective Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 
1. Realizarea ofertei CDȘ pen-

tru anul școlar 2018-2019 
 identificarea opțiunilor 

elevilor și părinților 

 întocmirea ofertei de  

CDȘ 

 Exprimarea opțiunilor ele-

vilor 

 Aprobarea CDȘ-urilor în 

Consiliul profesoral 

Complet  50 de CDS-uri (aprofundare+ materie nouă) la nivel liceal 

10 CDS-uri la (aprofundare+extindere+materie nouă) nivel 

gimnazial 

2. Desfășurarea instrui-

rii/examenelor ECDL, ECL, 

simulărilor Cambridge și 

IELTS 

 popularizarea cursurilor, 

simulărilor 

 desfășurarea cursurilor de 

pregătire 

 susținerea simulări-

lor/examenelor 

Parțial număr de elevi care au susținut și promovat examene  

liceu: 

ECDL – 78 elevi 

CAE – 14 elevi 

IELTS – 15 elevi 

gimnaziu: 

KET/PET – 10 elevi 

3. Organizarea olimpiadelor 

concursurilor școlare 
 identificarea elevilor 

capabili de performanță 

 pregătirea suplimentară 

a elevilor în vederea participă-

rii la olimpiade și concursuri 

 participarea elevilor la 

olimpiade și concursuri loca-

le/județene/regionale/național

e 

Parțial Olimpiade naționale - 26 elevi premiați 

Olimpiade județene - 120 de elevi premiați 

Concursuri naționale – 145 de elevi premiați 

Concursuri interjudețene – 59 de elevi premiați 

 

 

4. Programul de pregătire su-

plimentară pentru examene-

le de bacalaureat, evaluare 

națională și evaluare clasa a 

VI-a 

 Întocmirea Planului de 

măsuri: 

o informarea elevilor și 

părinților cu privire la 

calendarul și metodolo-

Complet Promovabilitate: 

 Examenul de evaluare națională 100% 

 Bacalaureat 98,5% 
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gia specifice 

o identificarea opțiunilor 

elevilor 

o graficul orelor de pregă-

tire suplimentară, 

o planificarea simulărilor 

 Implementarea Planului 

de măsuri: 

o organizarea simulărilor 

o actualizarea planului de 

măsuri 

o pe baza rezultatelor 

 monitorizarea activită-

ților 

5. Realizarea proiectării didac-

tice în funcție de normele în 

vigoare, nevoile și interese-

le elevilor 

 identificarea stilurilor 

de învățare ale elevilor 

 aplicarea și evaluarea 

testelor inițiale  

 realizarea de pre de 

pregătire suplimentară pentru 

elevii cu ritm de învățare mai 

lent 

Complet  Înregistrare progres pentru min 60% din elevi 

 Promovabilitate anuală 100% 

 

6. Participarea elevi-

lor/profesorilor la proiec-

te/programe care dezvoltă 

competențe în domenii de 

interes pentru integrarea pe 

piața muncii după absolvire 

și care contribuie la dezvol-

tarea personală prin forma-

rea de valori și atitudini care 

 redactarea formularului 

de aplicație 

 realizarea activităților 

din cadrul proiectelor 

 monitorizarea activită-

ților proiectelor  

 

Complet  12 protocoale și 70 parteneriate implementate 

 Nr. de profesori implicați 323 

 Nr. de elevi participanți 6785 
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să permită integrarea și suc-

cesul social și profesional 

7. Desfășurarea orelor de bio-

logie, chimie, fizică, TIC și 

informatică în laboratoare 

 întocmirea orarelor de 

funcționare a laboratoarelor 

 respectarea orarului de 

funcționare a laboratoarelor  

Complet  Toate orele de specialitate desfășurate în laboratoare 

 Rezultatele elevilor la examenul de bacalaureat (chi-

mie, biologie, informatica, TIC, fizică) 

 

8. Parcurgerea programei șco-

lare 
 întocmirea corectă a 

planificărilor calendaristice și 

proiectelor pe unități de învă-

țare 

 respectarea planificări-

lor calendaristice 

Complet parcurgerea integrală a programei școlare la toate disciplinele 

9. Aplicarea chestionarelor de 

feedback, observare directă, 

urmărirea progresului elevi-

lor, interasistențe 

 aplicarea chestionarelor 

 interpretarea chestiona-

relor 

 realizarea de interasis-

tențe 

urmărirea progresului elevilor 

Complet  Comunicarea rezultatelor chestionarelor personalului, 

elevilor și includerea lor în planurile manageria-

le/operaționale 

 Număr  de interasistențe/catedră 

PROGRAMUL II. EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR FINANCIARE ȘI MATERIALE 

Activități Obiective  Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1. Asigurarea condițiilor opti-

me de desfășurare de lucru 

în toate spațiile existente 

 alocarea spațiilor nece-

sare desfășurării activităților 

 igienizarea spațiilor re-

pararea echipamentelor și in-

stalațiilor 

 

Complet  100% din spațiile alocate corespund normativelor 

 100% din echipamente și instalații funcționează la 

parametrii normali 

 

2. Optimizarea proceselor de 

înregistrare a datelor privind 

resursele materiale și finan-

ciare 

Identificarea și evidența clară a 

resurselor existente 

Complet  fisele de inventar realizate la timp  si comunicate  

 coerența și corectitudinea execuției bugetare 

3. Eficientizarea alocării re-  realizarea graficului de Complet  absența întârzierilor, disfuncțiilor, reclamațiilor 
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surselor materiale și finan-

ciare 

control și monitorizare 

 monitorizarea progra-

mului „Lapte și corn” 

 realizarea proiectului 

de buget 2017 

 monitorizarea cheltuie-

lilor și execuției bugetare 

 monitorizarea gestionă-

rii dotărilor primite prin pro-

iectului REGIO 

 raportul de monitorizare pozitiv 

4. Realizarea de investiții în 

conformitate cu planul de 

risc cu privire la securitatea 

fizică și cu cerințele pentru 

obținerea avizului ISU 

 realizarea amenajărilor 

impuse pentru obținerea avi-

zului ISU, obținerea schimbă-

rii destinației corpului C 

 au fost inchise portile 

institutiei 

Parțial  80 % din lucrările necesare obținerii autorizației ISU 

pentru corpul C au fost realizate 

 

5. Modernizarea și dezvoltarea 

bazei didactico-materiale 
 elaborarea planului de 

achiziții pentru anul 2019 

 achiziționarea altor re-

surse materiale necesare 

Partial  Datorita necesitatii efectuarii lucrărilor necesare 

obținerii autorizatiei ISU achiziții pentru catedre 

au fost puține 

 Au fost facute achiziții pentru îmbunătățirea siguran-

ței în școală 

6. Monitorizarea activității 

serviciului contabilitate și 

administrativ 

 realizarea monitorizării 

și la nivelul serviciului conta-

bilitate si administrativ  

 Analiza disfuncțiilor 

constatate 

 identificarea măsurilor 

de ameliorare 

Complet  nu se înregistrează încălcări majore ale legislației la 

efectuarea controalelor 

 masurile luate rezolvă 100% dintre problemele identi-

ficate 

7. Susținerea programului de 

relații publice la nivelul in-

stituției 

 realizarea materialelor 

publicitare în vederea atrage-

rii elevilor către colegiu: bro-

Complet achitarea a 100% din cheltuielile generate de realizarea mate-

rialelor publicitare realizate din venituri proprii 
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șură de prezentare, pliante, 

prezentări, din venituri proprii 

 realizarea unui nou site 

al liceului 

organizarea festivității de ab-

solvire, a Zilelor porților des-

chise, a Zilelor colegiului, a 

evenimentelor dedicate elevilor 

claselor a VIII-a, a spectacolu-

lui ETC 

 

realizarea 100% a activităților propuse 

PROGRAMUL III. EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 

Activități Obiective  Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1. Acoperirea normelor didac-

tice cu personal calificat 
 Elaborarea de condiții 

specifice pentru ocuparea ca-

tedrelor vacante cu personal 

calificat, în conformitate cu 

metodologie de mișcare a per-

sonalului didactic 

 

 realizarea proiectului 

de încadrare pentru anul șco-

lar 2018-2019 

 definitivarea încadrări-

lor pentru anul școlar 2018-

2019 

Complet 100% cadre didactice calificate 

 

2. Organizarea personalului 

didactic și a claselor  
 constituirea catedrelor 

didactice și a comisiilor de 

lucru 

 constituirea formațiuni-

lor de elevi 

 

Complet La termen 

 

 

număr echilibrat de elevi/clasă conform opțiunilor exprima-

te 
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 efectuarea analizelor 

medicale obligatorii și a testă-

rii psihologice de către perso-

nalului didactic/didactic auxi-

liar/nedidactic 

 evaluarea personalului 

didactic/didactic auxili-

ar/nedidactic 

 asigurarea pazei perso-

nalului și bunurilor 

 efectuarea instructaje-

lor SSM și ISU pentru toate 

categoriile de personal și elevi 

 

tot personalul a făcut controalele și testările obligatorii la 

timp 

 

 

 

 

 

toți angajații au obținut calificativul FB 

 

 

derularea activității în condiții normale 

 

2  exerciții efectuate 

3. Întărirea disciplinei și scă-

derea numărului de absențe 

ale elevilor/învoiri ale per-

sonalului 

 monitorizarea respectă-

rii programului de către per-

sonalul didactic/didactic auxi-

liar/nedidactic 

 monitorizarea frecven-

ței elevilor, în special a celor 

navetiști și cu părinți plecați 

în străinătate 

 implementarea progra-

mului de integrarea a elevilor 

de clasa a V-a și a IX-a 

Complet  eliminarea întârzierilor  

 reducerea numărului de învoiri 

 reducerea numărului de note scăzute la purtare datori-

tă absențelor 

4. Profesionalizarea continuă a 

personalului angajat și asi-

gurarea încadrării cu perso-

nal nedidactic/didactic auxi-

liar calificat 

 facilitarea participării 

personalului la cursuri de 

formare/perfecționare 

 monitorizarea partici-

pării profesorilor la cursurile 

de formare 

Complet  90% dintre profesori au participat la cursuri de for-

mare 

 

 

 număr de cursuri alese de profesori – peste 10 
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5. Eficientizarea consilierii și 

orientării în alegerea carie-

rei 

 includerea claselor de 

gimnaziu în activitățile de ori-

entare școlară și profesională 

 realizarea programului 

de orientare în carieră pentru 

elevii de liceu 

 promovarea ofertei 

educaționale a liceului în rân-

dul elevilor de gimnaziu 

 promovarea ofertei 

educaționale a universităților 

din țară și străinătate în rândul 

elevilor de liceu 

Complet  cifra de școlarizare la nivelul liceului realizată în pro-

porție de 100% 

 88,04% rata de inserție a absolvenților în mediu aca-

demic mai mare 

 9 elevi admiși la universități din străinătate 

6. Dezvoltarea programului 

specific de prevenire a vio-

lenței în mediul școlar 

 Reactualizarea Progra-

mului 

 Implementarea pro-

gramului 

 Monitorizarea actelor 

de violența 

 raportarea actelor de 

violența 

 Desfășurarea acțiunilor 

de prevenire a actelor de vio-

lență în colaborare cu Poliția, 

Jandarmeria 

Complet rata actelor de violență sub 1 % 

7. Promovarea caracterului 

formativ aplicativ al educa-

ției 

 Diversificarea activită-

ților extra-curriculare 

 Organizarea spectaco-

lelor Miss și Mister Cantemir 

2018 

Complet  902 de elevi participanți la activități extra-curriculare 
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 Proiectarea activităților 

ce urmează a fi desfășurate în 

cadrul programului „Să știi 

mai multe, să fii mai bun” 

 creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinți-

lor 

8. Descentralizarea mecanis-

melor decizionale 
 fundamentarea decizii-

lor prin implicarea personalu-

lui, elevilor, părinților în ela-

borarea/evaluarea strategiilor 

 încurajarea participării 

active a personalului la activi-

tățile metodice, încurajarea 

lucrului în echipă, promova-

rea proiectelor și activităților 

extracurriculare 

Parțial  procentul din personal/parinti/elevi implicati in luarea 

deciziilor 

 gradul de satisfacție al personalului 

PROGRAMUL IV. DEZVOLTAREA RELAȚIILOR SISTEMICE ȘI COMUNITARE 

Activități Obiective  Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare) 

1. Creșterea capacității in-

stituționale prin conti-

nuarea școlarizării la ni-

vel gimnazial și autori-

zarea provizorie a unui 

nou profil de Științe so-

ciale 

 Realizarea cifrei de 

școlarizare: 

o La nivel gimnazial 

o La liceu 

 

Complet  cifra de școlarizare la nivelul liceului și gimnaziului 

realizată în proporție de 100% 

 

 

 

 

2. Eficientizarea acțiunilor 

de promovare a imaginii 

instituției 

 Promovarea evenimen-

telor organizate de liceu și a 

rezultatelor școlare în mass-

media locală și pe internet 

 Realizarea de acțiuni de 

diseminare a proiectelor reali-

zate de școală 

 Invitarea colaboratori-

Complet  25 apariții în mass-media  
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lor, partenerilor la evenimen-

tele importante ale școlii 

3. Întărirea culturii organi-

zaționale 
 Diversificarea acțiuni-

lor de conștientizare a istoriei 

și valorilor educației promo-

vate de colegiu 

 Organizarea de eveni-

mente specifice 

 Monitorizarea respectă-

rii prevederilor ROFUIP și 

ROI privind uniforma 

 Promovarea elemente-

lor de cultura organizațională: 

imn, decalog profesori, deca-

log elevi, misiune, viziune 

Complet  Gala Premiilor Cantemir 2019 

 Spectacolul Miss și Mister Cantemir 2018 

 Concursurile Cantemir 2019 (limba română, limba 

engleză, matematică, fizică, chimie, TIC, arte-incluse in 

CAEJ 2018) 

 Festivitatea de premiere a absolvenților de liceu 2019 

 Festivitatea de premiere a absolvenților de gimnaziu 

2019 

 Marșul absolvenților 2019 

 

 

4. Dezvoltarea parteneria-

telor cu comunitatea lo-

cală (ONG-uri, agenți 

economici) și instituții 

similare din țară și stră-

inătate 

 Încheierea de protocoa-

le de colaborare 

 Implementarea pro-

gramelor de cooperare 

 diseminarea programe-

lor 

 Identificarea de noi 

parteneri/direcții de colabora-

re 

 Scrierea și depunerea 

de proiecte europene de par-

teneriat 

 Valorizarea experienței 

și expertizei dobândite 

Complet  18 de protocoale noi 

 

5. Creșterea gradului de 

atractivitate a colegiului  
 protocoale de colabora-

re cu școlile din zonă 

Complet 10 de protocoale încheiate 
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 derularea concursurilor 

Cantemir 2019 

 organizarea Zilelor por-

ților deschise 

 organizarea Zilei cole-

giului 2018 

337 de elevi de gimnaziu participanți 

6. Aproprierea mediului 

educațional de cel eco-

nomic și de afaceri și 

eficientizarea colaboră-

rii cu autoritățile locale 

 Organizarea de acțiuni 

in cadrul parteneriatului cu 

Junior Achievement România 

– Job Shadow Day 

 

Complet 2 clase participante în cadrul parteneriatului cu Junior 

Archievement 

îndeplinirea indicatorilor prevăzuți în proiect 
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10. ANALIZA SWOT A INSTITUŢIEI 

 

Puncte tari 

 

Resurse materiale: 

 Bază materială bună destinată tehnologizării informaţiei şi studiului informaticii: 4 labo-

ratoare de informatică cu calculatoare conectate la Internet; 

 Laboratoare de fizică, chimie, biologie dotate cu mobilier, materiale didactice și mijloace 

informatizate (laptop și videoproiector); 

 Cabinet de consiliere psihopedagogică; 

 Cabinete de geografie, muzică, limbi moderne; 

 Săli de clasă dotate cu videoproiector; 

 Bibliotecă școlară cu fond bogat de carte; 

 Sisteme de supraveghere video pentru clasele de gimnaziu, laboratoare, holuri și exterio-

rul clădirilor și sistem de iluminat pentru situații de urgență; 

 Stație radio funcțională; 

 Sală de sport modernă și spațioasă. 

 

Resurse umane: 

 Existenţa unui număr mare de cadre didactice cu experienţă şi grad didactic I; 

 Interesul sporit arătat de multe cadre didactice pregătirii suplimentare a elevilor și pregă-

tirii pentru obținerea de performanțe superioare; 

 Disponibilitatea unor cadre didactice să desfăşoare activităţi suplimentare menite să con-

ducă la performanţă; 

 Disponibilitatea unor cadre didactice pentru desfășurarea activităților extracurriculare; 

 Personalul didactic calificat in proporție de 100%; 

 Ponderea cadrelor didactice titulare este de 80,35%; 

 Interesul deosebit al profesorilor pt formarea continuă; 

 Ponderea cadrelor didactice care utilizează calculatorul în activitatea didactică este de 

100%. 

 

Resurse curriculare: 

 Instituția dispune de material curricular adecvat profilurilor si specializărilor si in con-

formitate cu standardele ocupaționale naționale; 

 Fiecare catedră deţine un portofoliu de CDS uri pentru care au optat elevii şi avizate de 

ISJ Bacău; 

 Ofertă bogată de activităţi extraşcolare. 

 

Relaţii comunitare: 

 Întâlniri cu reprezentanţi ai poliției, jandarmeriei și ai diferitelor ONG-uri în scopul pre-

venirii delincvenţei; 

 Derularea unor proiecte pentru prevenirea şi combaterea violenţei; 

 Întâlniri cu Comitetul reprezentativ al părinţilor suplimentate de consultații individuale cu 

părinţii. 

 

Elevi: 
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 Nivelul intelectual ridicat al elevilor care optează pt această şcoală; 

 Elevi cu rezultate deosebite la olimpiade şcolare pe plan local şi judeţean;  

 Dorinţa elevilor de a se implica în activităţi extrașcolare şi chiar în organizarea lor; 

 Existenţa unor elevi dornici de performanţă. 

 

Puncte slabe 

 

Resurse materiale: 

 Aleea de acces către corpul C nu  este asfaltată: 

 Corpurile A și C  nu au autorizație ISU; 

 Lipsa unei săli pentru spectacole-festivităţi; 

 Neutilizarea cantinei şcolare. 

 

Resurse umane: 

 Conservatorismul unor cadre didactice și didactice-auxiliare privind rezistenţa la schim-

bare în organizarea şi desfăşurarea activităților care le revin ca obligații de serviciu; 

 Lipsa de motivare în actul învăţării a unor elevi; 

 Punctualitatea atât pentru unele cadre didactice, cât si pentru personalul didactic auxiliar; 

 Personal nedidactic insuficient pentru acoperirea volumului de muncă din anumite sec-

toare de activitate (paznici, îngrijitoare); 

 Relaţia prof-elev rece, distantă sau chiar neprincipială, în puţine cazuri, care conduce la 

crearea unei stări de disconfort în unele colective de elevi; 

 Insuficienţa aplicaţiilor practice. 

 

Resurse curriculare: 

 Utilizarea cu preponderență a metodelor tradiționale de predare-învățare și utilizarea me-

todelor centrate pe elev doar în condiții de asistență; 

 Utilizarea cu preponderență a evaluărilor sumative în defavoarea celor formative ca ur-

mare a supraaglomerării programelor școlare și resursei de timp insuficiente; 

 Utilizarea tot mai rară a evaluării orale. 

 

Relaţii comunitare: 

 Dezinteresul unor părinţi pt problemele şcolii. 

 

Elevi 

 Dezinteresul manifestat pt studiul anumitor discipline; 

 Lipsa abilităţilor de a lucra în echipă. 

 

Oportunităţi 

 

Resurse materiale: 

 Atragerea de fonduri pentru modernizarea și eficientizarea procesului de învățământ, pre-

cum și pentru optimizarea rezultatelor școlare. 

 

Resurse umane: 

 Realizarea planului de şcolarizare; 

 Popularizarea anuală a ofertei de şcolarizare prin diferite mijloace; 

 Participarea profesorilor la cursuri de perfecţionare şi formare continuă; 
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 Implicarea comunităţii locale în viaţa şcolii (participarea reprezentanţilor Consiliului Lo-

cal, agenţilor economici şi părinţilor la şedinţele Consiliului de Administraţie, şedinţe pe-

riodice ale Comitetului de Părinţi); 

 Facilităţi acordate de la bugetul de stat pentru copiii proveniţi din familii sărace (bursa 

„Bani de liceu”, decontarea navetei); 

 Schimburi de experienţă cu instituţii similare naţionale şi europene şi aplicarea unor 

exemple de bune practici pentru procesul didactic şi de management; 

 Amplificarea nevoilor de comunicare a cadrelor didactice de diferite specialităţi; 

 Posibilitățile financiare de stimulare şi de motivare a cadrelor didactice, cât şi a elevilor 

cu performanţe şcolare; 

 Întâlnirile frecvente, de câte ori e cazul, între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedin-

ţele cu părinţii, consultaţii). 

 Posibilităţile financiare de stimulare a elevilor cu rezultate excepţionale la învăţătură. 

 

Resurse curriculare: 

 Oferta CDS contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pt învăţare; 

 CDS permite valorificarea abilităţilor individuale; 

 Stimularea implicării cadrelor didactice şi a elevilor la aplicaţii pt programe de finanţare; 

 Elaborarea unor suporturi de curs pentru CDS în cadrul proiectelor POSDRU. 

 

Relaţii comunitare: 

 Disponibilităţi noi din partea unor parteneri precum Consiliul Local şi Primăria de a veni 

în sprijinul şcolii şi a proiectelor propuse; 

 Interesul Universităţilor pt atragerea unor absolvenţi de liceu cât mai bine pregătiţi şi cât 

mai interesaţi de o formare academică. 

 

 

Ameninţări: 

 

Resurse materiale: 

 Concurența altor  instituții  de  învățământ  liceal din  localitate  care au specializări simi-

lare cu ale instituției noastre; 

 Dezinteresul elevilor pentru păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare; 

 Modificarea legislaţiei. 

 

Resurse umane: 

 Motivarea/stimularea slabă a cadrelor didactice prin politicile salariale curente; 

 Costul ridicat al cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice; 

 Scăderea interesului absolvenţilor din învăţământul superior pentru practicarea profesiei 

de dascăl; 

 Implicarea insuficientă a familiei și a unor cadre didactice în îmbunătățirea rezultatelor; 

 Criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicaţia fami-

liei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă în relaţia profesor-elev şi uneori în performan-

ţa şcolară a elevilor. 

 Scăderea demografică a populației școlare; 

 Lipsa timpului alocat de unii părinţi pentru educaţie şi pasarea responsabilităţii totale şco-

lii ca factor singular al formării tânărului; 

 Rutina unor cadre didactice cu experienţă, indiferenţa lor faţă de perspectivele şcolii. 
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Resurse curriculare: 

 Rigoarea scăzută a elaborării CDS ului duce la diminuarea interesului elevului pt studiul 

acestei curricule, chiar dacă intr-o primă etapă şi-a manifestat dorinţa de cunoaştere. 

 Discontinuitatea unor politici educaţionale ale ministerului. 
 

 

Relaţii comunitare: 

 

 Timpul liber limitat al unor părinţi-dezinteresul pt un parteneriat cu şcoala duce la o slabă 

implicare a acestora în formarea subiectului comun- copil-elev. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director, 

prof. Aliana-Maria Ifrim  
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ANEXE 

RAEI 2018-2019 

 

PARTE A II-A 

DESCRIEREA ACTIVITATILOR DE ÎMBUNATATIRE A CALITATII REALIZATE 

Activități de îmbunatațire a calității 

Nr. 

crt. 

Nume Tip Acti-

vitate 

Obiective Data 

început 

Data sfârșit 

1 Diversificarea ofertei extracurriculare 

prin activitatea unor cluburi și ateliere 

2, 5 Activitățile extracurriculare sunt 

activități complementare activităților 

de învățte realizate în clasă, 

urmăresc lărgirea și adâncirea  in-

fromației, cultivă interesul pentru 

diferite ramuri ale științei, atrag in-

dividual la viață socială, la folosirea  

timpului liber într-un mod plăcut și 

util contribuind la formarea person-

alității 

05.12.2018 14.06.2019 

Responsabilități: Director 

Director adjunct 

Comisii metodice 

Cadre didactice 

Indicatori realizare: cel puțin 5 cluburi extracurriculare active în cadrul liceului 

Comentarii: 

• Concluzii: Se recomandă ca în următorul an școlar să se realizeze demersurile necesare pentru a înscrie cel puțin același număr 

de cluburi și concursuri în Calendarul activităților educative județene  

• Realizat în proporție de 100 % 
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• Lecții învățate: Activitățile extrașcolare reprezintă un elemnet prioritar în oferta educațională a colegiului nostru deoarece 

au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării sociale. 

• Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul li-

ber și sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei, stimulează creativitatea  și gândirea critică și in-

sistă pe aplicarea practică a cunoștințelor. Un alt aspect pozitiv este și faptul că elevii pot fi implicați, alături de profesorii 

coordonatori, atât în inițierea cât și organizarea acestor activități 

2 Reducerea absenteismului 

școlar 

6, 5 - Reducerea numărului de absențe nemotivte ale elevi-

lor de nivel liceal. 

15.10.2018 15.06.2019 

Responsabilități: : Director 

Director adjunct 

CEAC 

 Indicatori realizare: Reducerea numărului de absențe/elev cu 25%  

Comentarii: 

• Concluzii: Se recomandă continuarea aplicării măsurilor și în anul școlar următor 

• Realizat în proporție de 100 % 

• Lecții învățate: S-a modificat procedura de acces al elevilor în școală astfel încât elevii să poată părăsii perimetrul școlii doar da-

că obțin bilet d evoie de la profesorul diriginte sau, în absența acestuia, de la director. Dirigintele va comunica părinților motive-

le pentru care elevii au solicitat eliberarea unui bilet d evoie. 

• Completarea biletelor d evoie a dus la scăderea numărului de absențe nemotivate 

 

Activități de evaluare internă 

 

Nr. 

crt. 

Nume Tip Cercetare Obiective Data 

început 

Data 

sfârșit 
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1 Măsurarea gradului de 

satisfacție a beneficiarilor 

Chestionar de 

evaluare a satis-

facției benefici-

arilor e 

Măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor 15.10.2018 14.06.2019 

Responsabilități: CEAC 

Inginer de sistem 

Catedra de informatică și TIC 

Indicatori realizare: Minim 25% dintre elevi și părinți 

Comentarii: 

• Concluzii: Se vor aplica chestionare și în anul școlar următor 

• Realizat în proporție de 100 % 

• Lecții învățate: Obținerea feedbac-ului periodic duce la creșterea calității serviciilor oferite. Aplicația Google Forms este o me-

todă eficientă de aplicare a chestionarelor.. 
 

  



59  

 

PARTEA A III-A 

 

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM STANDARDELOR DEACREDITARE Şl DE EVALUARE 

PERIODICĂ (H.G. nr. 21/18.01.2007) şi STANDARDELE DE REFERINŢĂ 

 

Nr. 

crt. 
Indicator 

N
es

at
is

-

fa
ca

to
r 

S
at

is
fa

ca
to

r 

B
in

e 

F
o
ar

te
 b

in
e
 

E
x
ce

le
n
t 

învăţământul secundar inferior (gimnaziu)  

DOMENIU Capacitate instituţională 

Subdomeniu Baza materială (resurse) 

1 
Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curricu-

lare 
   x  

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare    x  

3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare    x  

4 Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare.    x  

5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare    x  

6 Dotarea spaţiilor şcolare     x 

7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare     x 

8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare    x  

9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative    x  

10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare    x  

11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii    x  
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12 Utilizarea spaţiilor auxiliare    x  

13 Utilizarea spaţiilor şcolare    x  

Subdomeniu Resurse umane      

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic    x  

2 Managementul personalului didactic şi de conducere    x  

Subdomeniu Structuri instituţionale, administrative si manageriale   

1 
Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării pro-

gramului 
   x  

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi.    x  

3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi    x  

4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă    x  

5 
Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi 

utilizarea datelorşi informaţiilor. 
   x  

6 
Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi planul de 

implementare) 
   x  

7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ    x  

8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ    x  

DOMENIU Eficacitate educaţională 

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz   

1 Activitatea metodică a cadrelor didactice    x  

2 Activitatea ştiinţifică    x  

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei 

1 Constituirea bugetului şcolii    x  
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2 Execuţia bugetară    x  

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu 

1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale     x 

2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii    x  

3 Proiectarea curriculumul-ui    x  

4 Realizarea curriculumul-ui    x  

Subdomeniu Rezultatele învăţării 

1 Evaluarea rezultatelor şcolare    x  

2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extra-clasă şi extra-şcolare)     x 

DOMENIU Managementul calităţii 

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 

1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale    x  

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

Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii 

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii    x  

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral      

1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral    x  

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării 

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării    x  

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelorşi activităţilordesfăşurate 

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare    x  
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Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 

1 Dezvoltarea profesională a personalului    x  

2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională    x  

3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii    x  

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după 

caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite 
     

1 Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii    x  

învăţământul secundar superior (liceu) - Filiera Teoretica  

DOMENIU Capacitate instituţională 

Subdomeniu Baza materială (resurse) 

1 
Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curricu-

lare 
   x  

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare    x  

3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare    x  

4 Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare.    x  

5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare    x  

6 Dotarea spaţiilor şcolare    x  

7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare    x  

8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare    x  

9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative    x  

10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare    x  

11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii    x  
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12 Utilizarea spaţiilor auxiliare    x  

13 Utilizarea spaţiilor şcolare    x  

Subdomeniu Resurse umane 

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic    x  

2 Managementul personalului didactic şi de conducere    x  

Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale 

1 
Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării pro-

gramului 
   x  

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi.    x  

3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi    x  

4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă    x  

5 
Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi 

utilizarea datelor şi informaţiilor. 
   x  

6 
Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi planul de 

implementare) 
   x  

7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ    x  

8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ    x  

DOMENIU Eficacitate educaţională 

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz  

1 Activitatea metodică a cadrelor didactice    x  

2 Activitatea ştiinţifică    x  

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei 

1 Constituirea bugetului şcolii    x  
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2 Execuţia bugetară    x  

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu 

1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale    x  

2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii    x  

3 Proiectarea curriculumul-ui    x  

4 Realizarea curriculumul-ui    x  

Subdomeniu Rezultatele învăţării 

1 Evaluarea rezultatelor şcolare    x  

2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extra-clasă şi extra-şcolare)    x  
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1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale    
x 

 

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

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ    
x 

 

Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii 
     

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii    
x 

 

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral      

1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral    
x 

 

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării 
  

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării    
x 

 

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate 

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare    
x 

 

Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 

1 Dezvoltarea profesională a personalului    
x 

 

2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională    
x 

 

3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii    
x 

 

DOMENIU Managementul calităţii Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 
 


