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ȚINTE STRATEGICE 2016-2020
Diversificarea ofertei educaţionale şcolare şi extraşcolare centrată pe nevoile şi 

interesele elevilor şi comunităţii în vederea formării durabile a 
personalității tinerilor. 

40 Discipline opționale
Centrul Cultural Cuza-club teatru, club fotografie, club muzică, jurnalism, Debate, 

Impact
Clubul de Robotică
Examene ECDL (250 de elevi examinați)Examene ECDL (250 de elevi examinați)
Asociația OUI

Modernizarea demersului didactic prin dezvoltarea resurselor umane și 
materiale, în vederea asigurării calității serviciilor educaționale și 

stimularea excelenței

Formare resurse umane 38 programe de formare absolvite
28 gradații de merit
Dotări - laboratoare de informatica, de chimie

- investiții pentru securitatea elevilor și a personalului
Susținerea performanței prin cursuri de pregătire suplimentară și prin premierea      
olimpicilor cu sprijinul asociației CUZIȘTI IMPLICAȚI



Dezvoltarea dimensiunii europene a Colegiului Național Al. I. Cuza prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, 
naţionale şi europene

43 proiecte
25 parteneriate
1seminar
Participare în 3 proiecte Erasmus +:Citizen For Tolerance in Short films(seminar) 

The big deal (Youth exchanges) 
Openind Doors, Giving Opporunities(transnational meeting)

Participare la conferințe internaționale
Proiecte în cadrul SNAC

Asociația Cuziști implicați –premiere 133 olimpici,
Parohia Sf. Gh. Sud-premiere 3 sefi de promoție+elevul cls a 5-a, a 9-a si bursa sociala (3000 lei)

Promovarea imaginii şcolii la nivel local, național și internațional
Reconfirmare titulatura de colegiu național
Site-ul colegiului, pagina oficială de facebook, instagram, ziare locale, televiziuni locale: activități derulate, 
rezultate competiții școlare

Premii și mențiuni la olimpiade și concursuri ( 251 elevi)
Premiul Școala de chimie, Profesorul de chimie
Majorete-premii la concursuri de profil
Formația de dansuri populare Cetinița - premii la concursuri de profil
Revista on line Cuza 47 ,concurs videoclipuri de promovare a liceului în parteneriat cu Asociația Cuziști

implicați, video clip proiect Mie îmi pasă(mijloace de transport, Primărie)
Ziua Porților deschise, concurs interdisciplinar QUARK, Ethosul școlar 2018

Bucuresti Half Marathon



 PROIECTARE SI ORGANIZARE
 Catedre, comisii, compartimente

 MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL
 Aplicare regulamente
 Actualizare SIIIR
 Asigurare securitate Asigurare securitate 
 Asigurare servicii medicale

 RESURSE UMANE
 931 elevi sept.2017-929 elevi  iun 2018
 58 cadre didactice  din care 41 cu norma de bază în CNAIC
 7 cadre didactice auxiliare
 7  angajați  pe post de personal nedidactic sept.2017
 angajarea a doi paznici prin concurs;



 RESURSE MATERIALE - realizări 2017-2018
 realizarea dezinsecţiei şi deratizării,analizei de risc la securitatea fizică, ignifugarea 

şarpantei Corpului A şi a Minicolegiului; verificarea tuturor tablourilor electrice şi a 
tuturor prizelor de pământ.

 caseta luminoase cu stema şi titulatura colegiului; 
 achiziţionarea de echipamente IT (10 calculatoare şi 10 monitoare);
 achiziţionarea a şase videoproiectoare, trei imprimante alb-negru şi una color, şase 

fişete metalice; 
 achiziţionarea a două aparate de aer condiţionat pentru noul laborator de informatică, 

iar cele din laboratorul informatică 1 au fost mutate de pe faţada principală în balconul 
de la etaj;

 Proiect - grupul sanitar destinat persoanelor cu dizabilităţi, din Minicolegiu şi proiectul 
de rampe de la Corpul C şi de la Minicolegiu; 

 Instalaţiei de contorizare a agentului termic în Corpul C; Instalaţiei de contorizare a agentului termic în Corpul C;
 Instalaţiei de hidranţi exteriori şi a instalaţiei de drencere de la sala de sport; 

 încheierea contractului cu firma SC ARHICON BUILDING SRL, pentru reparaţii acoperiş 
corp A şi tâmplărie interioară şi exterioară; 

 amenajarea unui nou laborator de informatică în corpul A şi desfiinţarea celui din 
Minicolegiu; 

 au fost reparate şi văruite, cu o firmă specializată,  toate holurile din corpul A, 
cancelaria, anexele de la fizică şi chimie, biblioteca şi  grupurile sanitare;

 achiziţionarea a zece mese de calculator pentru noul laborator de informatică din sala 
A6;

 recondiţionarea şi curăţarea tuturor jaluzelelor lamelare din corpul A şi din Minicolegiu;
 achiziţionarea a zece seturi de jaluzele lamelare noi;



 RESURSE FINANCIARE
 Cheltuieli de personal :Buget 2017 -3.284.000 lei
 Diferente salariale hotarari judecatoresti si prin Legea nr. 85/2016,-255.912 lei
 Cheltuieli cu bunuri si servicii -826.200  lei
 Cheltuieli de asistenta sociala-57.318 lei.
 Cheltuieli privind bursele scolare -94.525 lei
 Investitii-365.745 lei 
 Venituri proprii -36.942 lei

 ORIENTAREA ŞI CONSILIEREA ELEVILOR ORIENTAREA ŞI CONSILIEREA ELEVILOR
 Ore de dirigenție cu invitați
 Excursii tematice
 Prezentarea ofertelor universităților  din țară  și  străinătate
 Activități în Săptămâna Școala – altfel



 PARTENERIATE /COLABORĂRI, PROIECTE/ 
PROGRAME

 69 de parteneriate /protocoale de colaborare cu  instituții/ fundații/ 
ONG/universități/ asociații/unități școlare 

 Activități SNAC
 Proiecte Erasmus+ Proiecte Erasmus+
 Proiect internațional ADIFLOR
 Proiecte județene, naționale
 Bani de liceu  - 19  elevi      
 Programul pentru școli al României Lapte si corn-223 elevi de 

gimnaziu beneficiari ai programului



 CURRICULUM
 Parcurgerea integrală a materiei
 Pregătirea examenelor naționale
 Monitorizarea ritmicității notării și a frecvenței elevilor

Nivel de 
invatamant

Total
absente

Motivate Nemotivate Număr
elevi

Absente per
elev/nemotivateinvatamant

2017-2018
absente elevi elev/nemotivate

GIMNAZIU 3330 2131 1119 223 14,9/5
LICEU 22379 15600 6779 708 31,6/9,5

Nivel de 
invatamant
2016-2017

Total
absente

Motivate Nemotivate Număr
elevi

Absente per
elev/nemotivate

GIMNAZIU 3079 2076 1003 238 12,9/4,2

LICEU 27000 18811 8189 775 34,8/10,5



 PERFORMANŢE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE
 99,89% promovabilitate iunie 2018
 100% promovabilitate septembrie 2018
 Media mediilor claselor  9,33, comparativ cu 9,27 în anul școlar 2016-2017 
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Promovabilitate Bacalaureat
Colegiul Național "Al. I. Cuza" - Focșani

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Procente promovare examen de 
bacalaureat

97.13%99.13%97.62%98.64%94.19%97.65%94.22%94.35%100.00100.00100.00100.00100.0098.95%

Procente promovare examen de 
bacalaureat dupa a doua sesiune

98.85%99.14%99.21%99.10%98.26%100.0098.83%99.43%100.00100.00100.00100.00100.00100.00

94.19% 94.22%94.35%

91.00%

92.00%

93.00%

94.00%

95.00%



Etapa  

29 premii și mențiuni
5 premii I - chimie
6 premii II din care 5 individuale-chimie si 
unul echipa de dans popular(12 elevi)

4 premii III  - matematica, fizica, chimieEtapa  
NAȚIONALĂ 

4 premii III  - matematica, fizica, chimie

10 mențiuni - lingvistica, chimie, cultura si 
spiritualitate, franceza, matematica

2 mențiuni speciale - chimie
2 premii speciale - biologie si științele 
pământului



Etapa  

177 premii si mențiuni
35 premiul I
21 premiul II
26 premiul III
84 mențiuni

Etapa  
JUDEȚEANĂ 

84 mențiuni
6 locul I judeteana – componenți echipe volei, 
baschet, volei, majorete, cor(57 elevi)
1 locul II cor(8 elevi)
1 locul III fotbal (6 elevi)

2 locul II zonala volei, baschet fete(19 elevi)

1 mențiune zonala baschet băieți (10 elevi)



 ACTIVITATEA METODICĂ, ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE FORMARE 
PROFESIONALĂ

 Teodora Bentz- membru în Corpul de Experți al Corpului de Control din cadrul MEN
 Adrian Canae-membru al grupului de lucru al Centrului Național de Evaluare și Examinare
 5 metodiști ai ISJ Vrancea (matematică, istorie, limba română)
 20 membri ai consiliilor consultative pe discipline-aproape toate disciplinele sunt 

reprezentate (fără educație fizică și arte)
 38 cursuri de formare
 2 doctoranzi, 4 cadre didactice cu titlul de doctor
 PUBLICAȚII
o Daniela Sîrghie -Publicarea în cartea Conferința internațională Matematica fără frontiere -

Probleme actuale ale didacticii științelor reale  a unei comunicări științificeProbleme actuale ale didacticii științelor reale  a unei comunicări științifice
o Alina Maiereanu este autorul următoarelor mijloace de învățământ omologate, publicate de 

editura S.C. Booklet SRL București:
 Pliant de chimie pentru clasa a VII-a , Nr. 29.656/1/21.05.2018, nivel gimnazial
 Chimie – sinteze pentru liceu (chimie organică) , Nr. 29.656/2/21.05.2018, nivel gimnazial 

și liceal;
 Pliant de chimie pentru clasele a VII-a – a XII-a, Nr. 29.656/3/21.05.2018, nivel liceal.
o Niculina Badiu este autorul următoarelor auxiliare:
 Biologie vegetală și animală: teste pentru bacalaureat, clasele 9-10, N. Badiu, editura 

Booklet, 2017,  avizată MEN prin Ordinul 3530/ 04. 04. 2018 .
 Biologie, anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană: teste pentru 

bacalaureat, N. Badiu, editura Booklet, 2017, avizată MEN prin Ordinul 3022/ 08.01.2018. 
 Biologie vegetală și animală, clasele 9-10: 35 de teste pentru bacalaureat, N. Badiu, 

editura Booklet, 2017,  avizată  MEN prin Ordinul 3022/ 08.01. 2018.



 OFERTA EDUCAŢIONALĂ
 6 clase liceu, 2 clase gimnaziu
 58 cadre didactice   (1 Debutant, 9 Grad Definitiv, 7    

Gradul II, 37 Gradul I, 4 titlul de doctor)
 20 săli de clasă 5 laboratoare, sală de sport, cabinet 

medical, cabinet stomatologic,bibliotecămedical, cabinet stomatologic,bibliotecă
 40 Discipline opționale
 Centrul Cultural Cuza-club teatru, club fotografie, 

club muzică, jurnalism, Debate, Impact
 Clubul de Robotică
 Examene ECDL
 Asociația OUI



 AUTOEVALUAREA INSTITUŢIONALĂ
 Activități ale CEAC privind rezultatele elevilor, calitatea orelor, 

condițiile create pentru desfășurarea actului educațional

 MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA CALITĂŢII 
PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNTPROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 Verificarea aplicării legislației în vigoare
 Demararea procedurii de evaluare externă a ARACIP



ȚINTE STRATEGICE 2016-2020
Diversificarea ofertei educaţionale şcolare şi extraşcolare centrată pe nevoile şi 

interesele elevilor şi comunităţii în vederea formării durabile a 
personalității tinerilor. 

Discipline opționale noi
Centrul Cultural Cuza-club teatru, club fotografie, club muzică, jurnalism, Debate, 

Impact, arte vizuale
Clubul de Robotică
Examene ECDL, examene Cambridge
Program activități extracurriculare care să acopere o paletă extinsă de competențeProgram activități extracurriculare care să acopere o paletă extinsă de competențe
Revista CONTEXT, Monografie CNAIC

Modernizarea demersului didactic prin dezvoltarea resurselor umane și 
materiale, în vederea asigurării calității serviciilor educaționale și 

stimularea excelenței
Formare resurse umane-inscriere la grade didactice 
Participarea la concursul pentru gradații de merit
Dotări –investiții reparații tâmplărie exterioară și interioară și acoperiș corp A
- reparații chiuvete laboratoare chimie si biologie
- dotări cu materiale noi a laboratorului de fizică
Susținerea performanței prin cursuri de pregătire suplimentară și prin premierea      
olimpicilor cu sprijinul asociației CUZIȘTI IMPLICAȚI
PROGRAME speciale pentru pregătirea examenelor naționale



Dezvoltarea dimensiunii europene a Colegiului Național Al. I. Cuza prin
derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene

Proiectul 130 de ani de istorie-Colegiul Național Al. I. Cuza
Proiecte
Parteneriate
Seminarii, conferințe naționale și internaționale
Participare în proiecte Erasmus +
Proiecte în cadrul SNAC

Promovarea imaginii şcolii la nivel local, național și internațional

Premii și mențiuni la olimpiade și concursuri
Majorete
Formația de dansuri populare Cetinița
Revista on line Cuza 47 ,concurs videoclipuri de promovare a 

liceului 
Ziua Porților deschise, concurs interdisciplinar QUARK, Ethosul 

școlar
Bucuresti Half Marathon

Expoziție de pictură –foști elevi, foști profesori, actuali elevi, actuali 
profesori
In Memoriam Leopoldina Bălănuță, Eugenia Ștefănescu



DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU ANUL ŞCOLAR  2018-2019

Având  în vedere cele prezentate mai sus, țintele strategice ale 
CNAIC în anul şcolar  2018-2019 se orientează către :

 Îmbunătăţirea ofertei educaţionale a CNAIC
 Monitorizarea evaluării elevilor
 Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale. 
 Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a cadrelor 

didactice
 Creşterea rolului educaţiei nonformale şi informale ca dimensiuni  Creşterea rolului educaţiei nonformale şi informale ca dimensiuni 

ale procesului educaţional prin activităţi educative şcolare şi 
extraşcolare în vederea  obţinerii succesului şcolar şi a 
dezvoltării personale și a creativităţii elevilor

 Realizarea unor programe de pregătire suplimentară a elevilor 
capabili de performanţă.

 Coordonarea/participarea de/la proiecte de parteneriat strategic 
sau de mobilitate a cadrelor didactice şi a elevilor, cu 
aplicabilitate in activităţile curriculare și extracurriculare

 Dezvoltarea și manifestarea spiritului cuzist prin purtarea 
însemnelor specifice, respectarea valorilor, a tradiției colegiului 



Limba și literatura română
 Introducerea unor fișe de feedback unice 

oferite elevilor şi părinţilor privind calitatea 
învăţării şi oportunitățile de dezvoltare 
durabilădurabilă

 Promovarea excelenței și a rezultatelor, în 
defavoarea activităților de rutină, formale, 
mediocre.



 participare la cursuri de formare continuă;
 pregatirea elevilor pentru concursuri / olimpiade 

şcolare / activităţi extracurriculare;
 atenţie sporită acordată elevilor cu rezultate 

deosebite şi celor cu lacune;
 management mai eficient al timpului;
 implicarea mai multor elevi în concursurile şi  implicarea mai multor elevi în concursurile şi 

olimpiadele de specialitate;
 pregătirea mai temeinică a elevilor pentru a obţine 

rezultate bune şi foarte bune la concursurile de limba 
engleză;

 o mai bună înregistrare şi monitorizare a rezultatelor;
 o atenţie mai mare faţă de elevii cu rezultate 

deosebite.



 atragerea elevilor spre studiul limbii franceze prin metode 
şi procedee inovative;

 o planificare mai riguroasă a materiei, cu accent pe cele 
mai importante activități pentru procesul instructiv-
educativ;

 o mai bună gestionare a timpului alocat activităților din 
procesul instructiv-educativ;
o mai bună stimulare şi indrumare a elevilor în folosirea  o mai bună stimulare şi indrumare a elevilor în folosirea 
limbii franceze la orele de curs, prin diferite activităţi de 
conversaţie, exprimare orală, etc.;

 implicarea elevilor în mai multe activităţi educative şi de 
voluntariat; 

 atragerea și pregătirea unui număr cât mai mare de elevi 
pentru susținerea și promovarea examenului DELF;

 determinarea unor elevi capabili de performanţă de a 
participa la olimpiade şi concursuri şcolare de profil



Matematică
 Organizarea de activități specifice disciplinei la nivelul 

catedrei
 Inspecţii la ore cu revenire

Chimie-biologie
 Achiziția unui vizualizator tip Document camera

pentru vizualizarea experimentelor realizate la 
catedră de către profesor și pentru îmbunătățirea 
interacțiunii cu elevii folosind resursele clasice, 
catedră de către profesor și pentru îmbunătățirea 
interacțiunii cu elevii folosind resursele clasice, 
precum manualele școlare, atlase, cărți, fișe de lucru.

 Proiectarea în echipă a activităţilor de predare –
învăţare – evaluare împreună cu membrii comisiei.

 Îmbunătățirea fondului de carte al bibliotecii liceului, 
la disciplina chimie prin achiziționarea unui număr 
mai mare de culegeri de exerciții și probleme de 
actualitate, lucrări practice, etc.



Fizica
 Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în diferite 

acţiuni curriculare şi extracurriculare.
 Creşterea conştientizării,în rândul elevilor, a importanţei 

actului educativ.
Informatica

 Achiziționarea de laptop-uri pentru asigurarea  Achiziționarea de laptop-uri pentru asigurarea 
supravegherii video în timpul examenelor de bacalaureat 
și evaluare națională 

 Omogenizarea catedrei  prin oprirea fluctuației cadrelor 
didactice 

 Achiziționarea unui nou laborator de informatică, din 
cauza uzurii morale a echipamentelor IT

 Actualizarea programei școlare 
 Motivarea și atragerea elevilor pentru munca suplimentară



Catedra de geografie
 O mai bună sistematizare a materiei predate
 Procurarea unor materiale didactice necesare 

activităţii la clase 
 Excursii şi tabere aplicative
 Derularea unor proiecte de educaţie ecologică
 Revigorarea activităţii Clubului IMPACT CNC prin 

pregătirea de noi formatori adulţi şi tineri
Arte

 Realizarea unui orar care să permită ca elevii 
selectaţi din clasele VI-VII să participe, după ore, 
la repetiţii, măcar o dată pe săptămână.




