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1. PREZENTAREA COLEGIULUI NAŢIONAL „AL. I. CUZA” – FOCŞANI 

1.1. Baza conceptuală 

Aceasta este reprezentată de legislaţia în vigoare: 

 Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1 / 2011) cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

 Ordinul ME nr. 5151/30.08.2021 privind organizarea şi desfăşurarea examenului 

naţional de bacalaureat – 2022; 

 Ordinul ME nr. 5149/30.08.2021 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării 

naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021-2022; 

 Statutul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare; 

 Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ – 2019-2020;  

 Raportul I.Ş.J. Vrancea, privind starea învăţământului în judeţul Vrancea în anul 

şcolar 2019-2020; 

 Planul-cadru pentru învăţământul preuniversitar; 

 Legea privind asigurarea calităţii în educaţie; 

 Regulamentul de aplicare a Legii privind asigurarea calităţii în educaţie; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor şcolare din învăţământul 

preuniversitar de stat (OMEC nr. 5447 / 2020) 

 Hotărâri de Guvern, Ordine de Ministru, alte acte normative ce reglementează 

activitatea din învăţământul preuniversitar de stat; 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2020-2030. 

 

1.2. Istoricul Colegiului 
 
Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” Focşani a fost înfiinţat în a doua jumătate a sec. al XIX-

lea şi îşi datorează existenţa Legii Instrucţiunii Publice, din 25 noiembrie 1864, care la articolul 

61 prevedea înfiinţarea şcolilor de fete la oraşe şi sate. În efectul acestor măsuri, în ziua de 6 

septembrie 1889 se inaugurează Şcoala secundară de fete din Focşani, instituţie ce avea să 

devină, peste ani, Liceul şi, mai apoi, Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” - Focşani. Anul 1921 îi 

aduce recunoaşterea ca Şcoală publică prin ordinul nr. 126689 şi tot atunci se alege primul 

comitet al Şcolii secundare de fete de gradul al doilea, şcoală cu finanţare mixtă, cheltuielile fiind 

o perioadă suportate de Comitetul Şcolar. Abia în 1925 statul preia integral finanţarea şcolii, ce 

avea în acel moment şi clase gimnaziale şi de liceu. Din 1928 devine Liceul de Fete. Numele de 
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„Alexandru Ioan Cuza” a fost dat instituţiei în 1958, pe atunci Şcoala Medie mixtă, pentru ca abia 

în 1965 să se impună denumirea de Liceul „Alexandru I. Cuza”. Din 1990 a devenit Liceul 

Teoretic „Al. I. Cuza”, transformat în 1999-2000, ca o recunoaştere a valorii sale, în Colegiul 

Naţional „Al. I. Cuza”. 

Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” Focşani este prima unitate de învăţămant vrânceană care a 

fost desemnată în 2007 „Şcoală europeană”, iar în 2010, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului acordă colegiului, pentru excepţionala activitate desfăşurată timp de 121 

ani, pentru rezultatele deosebite ale elevilor şi pentru contribuţia adusă la creşterea calităţii 

actului educaţional, „Diploma de excelenţă instituţională”. 

 

1.3. Starea actuală  

Reprezentativitate în cadrul sistemului educaţional 

Ȋncepând cu luna martie 2020, criza COVID-19 a determinat instituțiile de educație și 

formare din Europa să își închidă ușile și să treacă rapid la predarea la distanță / on-line. În câteva 

săptămâni, peisajul educațional din Europa și din întreaga lume s-a schimbat fundamental. 

Profesorii, elevii și familiile lor s-au adaptat rapid și au continuat să învețe, dând dovadă de 

hotărâre și perseverență. Pandemia de COVID-19 a determinat conștientizarea lacunelor și 

deficiențelor semnificative în ceea ce privește abilitățile digitale, conectivitatea și utilizarea 

tehnologiilor în educație. 

Anul şcolar 2020-2021 a fost un an școlar atipic, marcat de influența pandemiei de 

COVID-19 asupra procesului de învățământ precum și asupra activităților extracurriculare și a 

competițiilor școlare. Activităţile desfăşurate în Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” – Focşani au 

vizat dobândirea de către elevi a unei pregătiri generale bune, cunoştinţe aprofundate în 

domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de 

muncă intelectuală, pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii, semestrul al doilea dezvoltând 

atât elevilor, cât și cadrelor didactice competențe de comunicare la distanță. 

Colegiul Naţional ”Al. I. Cuza” este o unitate şcolară de înaltă performanţă în cadrul 

învăţământului vrâncean, care se regăseşte într-o adaptare continuă la condiţiile impuse de 

pandemie. Astăzi, colegiul se prezintă ca o instituţie modernă de învăţământ, orientată spre 

formarea unor adulţi a căror personalitate să le permită integrarea cu uşurinţă în cadrul valorilor 

europene şi mondiale. Oportunităţile oferite de instituţie formării abilităţilor, stimulării talentelor 

şi integrării intereselor tinerilor elevi sunt numeroase. Ca orice şcoală de tip european, CNAIC 
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acordă şanse egale tuturor elevilor proveniţi din medii sociale diferite, ale căror mentalităţi şi 

culturi proprii sunt foarte diverse şi pe care îi stimulează în descoperirea tradiţiilor, valorilor 

ştiinţifice şi artistice româneşti în contextul larg al marii culturi universale. 

În viziunea sa, Colegiul Naţional „Al .I. Cuza” - Focşani: 

 formează capacităţi şi motivaţii proprii învăţării permanente; 

 încurajează pe termen lung aspiraţia propriei dezvoltări, atât a elevilor cât şi a 

profesorilor; 

 pledează pentru un tip de educaţie deschis, democratic, prin formarea competenţelor, 

concepţiilor şi atitudinilor pozitive; 

 cultivă creativitatea şi sensibilitatea elevilor, promovând o viaţă socială de calitate; 

 transmite părinţilor un mesaj de stabilitate şi seriozitate a copiilor îndrumaţi, garantând 

implicarea acestora în viaţa socială şi interesul pentru propria creştere profesională. 

Structura organizaţională: 

 o structură formală, conform reglementărilor în vigoare; 

 deciziile se iau în cadrul Consiliului de Administraţie şi al Consiliului Profesoral; 

 relaţiile dintre diferitele compartimente sunt reglementate prin organigrama instituţiei şi 

sunt în concordanţă cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Unităţilor din 

Învăţământul Preuniversitar şi Regulamentul Intern al instituţiei; 

 se are în vedere delegarea de responsabilităţi la nivelul comisiilor. 

 

1.4. ELEMENTE DE CULTURĂ ORGANIZAŢIONALĂ 

 

 Valori şi principii cultivate de acest colegiu 

Cinstea: onestitatea şi corectitudinea trebuie să fie ţelul elevilor şi al profesorilor   

Necesitatea muncii: pledăm pentru munca individuală şi în echipă de calitate, urmărind   

eficientizarea demersului didactic pentru rezultate măsurabile şi meritorii 

Asumarea: responsabilităţilor, a răspunderii pentru propriile acţiuni şi a viselor îndrăzneţe 

Integritatea: vrem să acţionăm onest şi să ne respectăm reciproc 

Creativitatea: pentru un plus de originalitate care face diferenţa 

 

 



 

 Însemnele 
 
Emblema care exprimă prestigiul instituţiei numite astăzi Colegiul 

Naţional „Al. I. Cuza” se constituie ca reper simbolic al devenirii şcolii, 

însumând elemente sugestive pentru esenţa activităţii educative de excepţie 

desfăşurate aici. 

colegiului în perioada 1996

2010-2011 de prof. Alina Maiereanu, director al colegiului

 

Modele 

 Panou cu directorii 

 Săli de clasă ce poartă numele unor personalită

 Cabinetul de matematică „

 Cabinetul de matematică „

 Laboratorul de chimie „

 Pagina WEB a 

 Cartea de onoare a 

 Medalii, trofee 

 Cartea de onoare a colegiului

Ritualuri – Zilele colegiului 

Ceremonii /spectacole                

 

2. ANALIZA DIAGNOSTICĂ

2.1 ANALIZA CALITATIVĂ 

 
 Ambianţa în şcoală este destinsă şi prietenoasă, creându

didactice. Diriginţii ţin permanent legătura cu părinţii prin telefon şi prin intermediul email

organizează şedinţe cu părinţii 

permanentă este esenţială pentru parteneriatul şcoală 
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Însemnele școlii 

Emblema care exprimă prestigiul instituţiei numite astăzi Colegiul 

Naţional „Al. I. Cuza” se constituie ca reper simbolic al devenirii şcolii, 

însumând elemente sugestive pentru esenţa activităţii educative de excepţie 

desfăşurate aici. Aceasta a fost realizată de prof. Marius Poll, director al 

colegiului în perioada 1996-2006. Cod vestimentar - 

2011 de prof. Alina Maiereanu, director al colegiului

Panou cu directorii Colegiului Naţional „Al. I. Cuza”; 

ce poartă numele unor personalități: 

Cabinetul de matematică „Vasile Ghiorghiță” – profesor al 

Cabinetul de matematică „Nicolae Macovei” – profesor al 

Laboratorul de chimie „Rodica Ghiorghiță” – profesor al 

Pagina WEB a Colegiul Naţional Al. I. Cuza; 

Cartea de onoare a Colegiul Naţional Al. I. Cuza; 

 

Cartea de onoare a colegiului 

 

Ceremonii /spectacole                -     Festivități de deschidere/închidere a anului școlar

- Cursuri festive pentru absolvenți 

- Oferta pentru admiterea în liceu 

- Baluri (Bobocilor, Gimnaziștilor, Primăverii)

ANALIZA DIAGNOSTICĂ 

A CALITATIVĂ  

în şcoală este destinsă şi prietenoasă, creându-se o atmosferă propice activităţii 

ţin permanent legătura cu părinţii prin telefon şi prin intermediul email

ii şi există, săptămânal, oră de consultaţii cu părin

permanentă este esenţială pentru parteneriatul şcoală – elevi – părinţi. 

Emblema care exprimă prestigiul instituţiei numite astăzi Colegiul 

Naţional „Al. I. Cuza” se constituie ca reper simbolic al devenirii şcolii, 

însumând elemente sugestive pentru esenţa activităţii educative de excepţie 

izată de prof. Marius Poll, director al 

 introdus în anul școlar 

2011 de prof. Alina Maiereanu, director al colegiului. 

profesor al CNAIC 

profesor al CNAIC 

profesor al CNAIC 

ți de deschidere/închidere a anului școlar 

știlor, Primăverii) 

se o atmosferă propice activităţii 

ţin permanent legătura cu părinţii prin telefon şi prin intermediul email-ului, 

ii cu părinţii. O comunicare 



7 
 

 Mediul social de provenienţă a elevilor este clasa de mijloc. Majoritatea părinţilor este 

formată din persoane cu studii superioare. Interesul părinţilor pentru educaţia copiilor lor este 

mare şi se manifestă prin comunicarea frecventă cu şcoala şi prin sprijinul acordat şcolii prin 

intermediul Asociaţiei părinţilor, organizaţie cu personalitate juridică proprie. 

 Calitatea personalului didactic este certificată nu numai de pregătirea lor profesională, 

dar şi de permanenta lor participare la programele de dezvoltare şi instruire academică. 

 Managementul Colegiului Naţional “Alexandru Ioan Cuza” este asigurat de către un 

director şi un director adjunct. Conducerea operativă este asigurată de Consiliul de administraţie. 

Consiliul profesoral, Consiliul de administraţie, Comisiile permanente și temporare, Comitetul 

reprezentativ al părinţilor şi Consiliul elevilor sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea 

conform ROFUIP. 

 
2.2. Analiza cantitativă 
 
2.2.1. DOMENIUL RESURSELOR UMANE – evaluare 

a) ELEVI 

Oferta de şcolarizare a Colegiului este stabilită anual pe baza următorilor factori 

determinanţi: strategia locală de dezvoltare a serviciilor educaţionale, solicitările 

comunităţii locale, dar şi direcţiile de la nivel naţional precum şi resursele existente la 

nivelul unităţii de învăţământ.  

În condiţiile unui rol bine conturat şi tradiţional, în oferta educaţională locală, planul de 

şcolarizare al Colegiului Naţional „Al .I. Cuza” Focşani se caracterizează printr-o relativă 

stabilitate în timp. Astfel, oferta cuprinde două clase la nivel gimnazial și şase la cel liceal, cu 

specializările: matematică-informatică, ştiinţele naturii, socio-umane şi filologie. 

În anul şcolar 2020-2021, Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” a funcţionat cu 

clasele V-XII pentru învăţământul de zi, cursurile desfăşurându-se în două schimburi în trei 

corpuri, după cum urmează : 

 gimnaziu: 7 clase – 197 de elevi, în corpul M clasele V-VII, în corpul A cls. a VIII-a 

(orele 8:00-14:00) 

 liceu: 24 clase –  684 de elevi, în corpurile A şi C clasele XI-XII (orele 8:00 – 14:00), 

iar în corpul A și corpul M clasele IX-X (orele 14:00 – 20:00) 

   Clasele de liceu din Colegiul Național „Al. I. Cuza” sunt corespunzătoare filierei 

teoretice, distribuţia acestora fiind în funcţie de profil și specializare: 
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 profil real: matematică-informatică - 8 clase, științe ale naturii - 8 clase; 

 profil umanist: filologie - 4 clase, științe sociale - 4 clase. 

La examenul de evaluare naţională, toţi cei 53 de absolvenţi ai claselor a VIII-a, din anul 

şcolar 2020-2021, au obţinut rezultate foarte bune, iar 20 dintre aceştia au rămas în continuare la 

Colegiul „Al. I. Cuza” pentru continuarea ciclului liceal. 

În ceea ce priveşte procentul de promovare a examenului de Bacalaureat, acesta este de 

98,79%, în anul şcolar 2020-2021. Pentru perioada următoare, în condiţiile menţinerii 

prevederilor actuale cu privire la examenul de Bacalaureat, se estimează o creştere a acestui 

procent la 100%.  

  Pentru perioada 2021-2025 se estimează menţinerea efectivelor de elevi, a filierei, 

profilurilor şi specializărilor. Susţinerea elevilor capabili de performanţe şcolare deosebite a fost 

întotdeauna un obiectiv important în activitatea colegiului. Rezultatele activităţilor specifice de 

identificare, consiliere, pregătire diferenţiată şi promovarea elevilor cu un potenţial deosebit se 

concretizează în participarea şi succesul obţinut de elevi la concursurile specifice. Pregătirea 

diferenţiată a elevilor capabili de performanţe şcolare deosebite se face atât la clasă, cât şi prin 

activităţi extracurriculare, cercuri pe discipline, pregătire suplimentară etc. 

Personalul şcolii 
Colegiul Naţional “Al. I. Cuza” beneficiază în acest moment de un corp profesoral de 

excepţie, bine pregătit şi interesat de calitatea actului educativ, dar şi de propria formare continuă, 

având profesori cu titlu de doctor, absolvenţi de masterat şi numeroşi profesori cu gradul I. 

Profesorii colegiului sunt metodişti, formatori naţionali şi judeţeni, membri ai comisiilor 

naţionale şi judeţene de specialitate, ai consiliilor consultative etc. 

Total cadre didactice în anul şcolar 2020-2021 59 

Din care personal  pensionar la plata cu ora 5 
Din care personal  din alte unităţi la plata cu ora  3 
Personal cu funcţia de bază la CNAIC 37 
Personal cu funcţia de bază în alte unităţi şcolare  14 
Total  personal didactic auxiliar  7 
Total personal nedidactic 11 
Total personal  77 
Total norme aprobate ISJ 69.6664 

 

NUMĂR CADRE DIDACTICE – GRADE DIDACTICE 

 Debutant  Definitiv Gradul II Gradul I şi doctorat Total 

2 9 8 40+5 59 
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2.2.2. CURRICULUM – evaluare 

 

În contextul actual al sistemului de învăţământ românesc, analizele periodice pe care le 

efectuăm au drept scop stabilirea situaţiei reale şi a măsurilor ce se impun pentru depăşirea 

disfuncţionalităţilor ce pot apărea în procesul instructiv-educativ.  

Curriculum-ul utilizat de unitatea de învăţământ este aprobat prin: 

1. Curriculum pentru clasele V-VIII : OMEN nr. 3.393/28.02.2017 

2. Curriculum pentru clasele IX – XII: OMEC nr. 3410/16.03.2009 

Activităţile derulate anual pentru aplicarea Curriculumului Naţional la clasă în Colegiul 

Naţional „Al. I. Cuza” includ, în principal, următoarele: 

1. documentarea privind planurile de învăţământ, programele şcolare în vigoare şi 

manualele şcolare aprobate pentru fiecare disciplină; 

2. studierea şi discutarea programelor şcolare în cadrul ariilor curriculare; 

3. abilitarea curriculară a cadrelor didactice prin participarea la instruiri şi formări 

susţinute de ISJ Vrancea, CCD Vrancea şi alte instituţii abilitate; 

4. elaborarea şi aplicarea planificărilor calendaristice. 

 

2.2.3. DOMENIUL RESURSELOR MATERIALE ŞI FINANCIARE – evaluare 

 

Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” dispune  de  4 corpuri de clădire funcţionale şi un corp de 

clădire care urmează să fie demolat. 

- Corpul A: 11 săli de clasă, 5 laboratoare (fizică, chimie, biologie, informatică - 2 

laboratoare), bibliotecă (aprox. 17.000 de volume, o minibibliotecă cu carte în limba franceză, o 

minibibliotecă cu carte în limba engleză), cancelarie; în 6 dintre sălile de clasă sunt amenajate 

cabinete: geografie, istorie, limba şi literatura română, 2 de matematică, religie, cabinet medical, 

spații pentru secretariat, administrație, 2 birouri directori; 

- Corpul B urmează să fie demolat, iar pe acelaşi amplasament va fi proiectat Centrul de 

Ştiinţe Aplicate CNAIC; 

- Corpul C cu 5 săli de clasă (două săli de clasă sunt alocate Clubului de robotică al 

colegiului - AICitizens, un cabinet de asistență psiho-pedagogică, Centrul Cultural Cuza); 

- Corpul M cu 6 săli de clasă şi un cabinet stomatologic; 

- Sală de sport.   
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Spaţiile şcolare au fost riguros distribuite, majoritatea fiind dotate cu mobilier modular. A 

existat o preocupare permanentă pentru dotarea bibliotecii, a laboratoarelor, a cabinetelor, a sălii 

de sport, cu materiale didactice necesare şi auxiliare, în concordanţă cu nivelul de educaţie 

prognozat în planul de şcolarizare, cu specificul fiecărei discipline de studiu din planul de 

învăţământ. 

În școală există un număr de 81 de calculatoare, conectate la internet, distribuite după cum 

urmează: 11 calculatoare utilizate în administrație (birouri directori, secretariat, administrație, 

cancelarie, bibliotecă), 10 calculatoare utilizate doar de profesori și 60 de calculatoare utilizate în 

activități cu elevii și de către elevi. De asemenea, au mai fost achiziţionate pentru şcoala on-line 

şase laptop-uri şi două laptop-uri pentru cercul de robotică. 

Resurse finaciare  

Activităţile concrete derulate în domeniul resurselor financiare vor viza în principal: 

1. Fundamentarea, realizarea proiectului de buget şi planificarea bugetului aprobat; 

2. Execuţia bugetară conform prevederilor legale în vigoare; 

3. Realizarea unor venituri extrabugetare prin activitatea asociaţiei de părinţi ”Cuzişti 

implicaţi” şi atragerea a 2% din impozitul pe venit. 

Buget: pentru anul 2019 suma a fost de 6.765 mii lei, pentru anul 2020 –  7447 mii lei, iar 
pentru anul 2021 – 7870 mii lei. 

 
2.2.4. RELAŢIA ŞCOALĂ – FAMILIE – COMUNITATE – EVALUARE 

 
Având ca scop găsirea unor soluţii pentru necesităţile identificate la nivelul unităţii de 

învăţământ s-a dezvoltat o relaţie strânsă între colegiu şi comunitate. Categoriile cele mai 

importante în care se încadrează relaţia şcoală – comunitate sunt: 

a) Necesităţi de informare 

În general, schimbul de informaţii se produce la nivelul clasei şi implică din partea unităţii 

şcolare elevii, diriginţii şi cadrele didactice. Din partea comunităţii sunt implicaţi părinţii şi 

reprezentanţi ai unor instituţii locale (de învăţământ, de cultură, administrative etc.).  

În majoritatea cazurilor, fluxul informaţiilor este orientat către elevi. În această categorie se 

încadrează orele de consiliere şi orientare şcolară, alături de şedinţele şi întâlnirile individuale cu 

părinţii. 

b) Necesităţi de formare 

Sprijiniţi de cadrele didactice, elevii au acces la educaţia de tip nonformal prin participarea la 

manifestări culturale şi artistice. Şi la nivelul comunităţii, unitatea de învăţământ lansează o 
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ofertă de formare prin centrul de testare ECDL dar şi activităţile care vin în sprijinul părinţilor 

organizate de consilierul psiho-pedagogic şcolar. 

c) Necesităţi materiale 

Atragerea de fonduri şi resurse materiale din comunitate este susţinută de conducerea unităţii 

de învăţământ şi este orientată către autorităţile locale dar şi alţi parteneri instituţionali. 

d) Necesităţi umanitare 

Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” cultivă spiritul umanitar al elevilor şi urmăreşte formarea 

acestora pentru viaţa socială responsabilă, fapt concretizat în numeroase activităţi cu caracter 

umanitar. 

 

 

2.3. Analiza S.W.O.T.  
 

   

 

Factori interni Pondere(%) Scor 
Produs 

pondere-
scor 

 

profilul şi specializările colegiului cuprind toată gama filierei 
teoretice 0,05 1 

  
0,05 

Puncte tari 

înalta pregătire profesională a personalului didactic asigură 
realizarea în bune condiţii a procesului de instruire şi permite 
realizarea obiectivelor educaţionale 

  
  

0,06 1 

  
  

0,06 

(S) 

experienţa personalului didactic, dublată de rezultatele 
obţinute, asigură calitatea procesului instructiv educativ din 
şcoală 

  
  

0,05 1 

  
  

0,05 

 
existenţa unui curriculum la decizia şcolii variat 0,05 1 0,05 

 

integrarea cu succes a absolvenților în universități de prestigiu 
din țară, în societate și la locul de muncă 

  
0,05 1 

  
0,05 

 

creşterea numărului de parteneriate cu fundaţii şi instituţii de 
învăţământ şi de cultură din ţară şi din străinătate 

  
0,05 0 0 

 
şcoala are o bază materială bună 0,05 1 0,05 

 
consultări frecvente cu Comitetul Reprezentativ al Părinţilor 0,05 1 0,05 

 centru E.C.D.L. 0,04 1 0,04 

 
rezultate bune la concursurile şcolare 0,05 1 0,05 

 

lipsa unei formări riguroase în utilizarea instrumentelor 
digitale şi a platformelor de predare on-line 

  
0,06 0 0 

Puncte slabe lipsa unei săli de festivităţi 0,05 -3 -0,15 

(W) 
oportunităţi existente în comunitate nefructificate în suficientă 
măsură de şcoală 

  
0,04 0 0 

 

lipsa fondurilor pentru recompensarea activităţilor de 
performanţă ale elevilor şi cadrelor didactice 

  
0,05 -1 -0,05 

 

curriculum-ul la decizia şcolii nu corespunde în totalitate 
cerinţelor şi nevoilor elevilor 

  
0,05 -1 

  
-0,05 

 

folosirea unui număr limitat de instrumente de evaluare, uneori 
subiective 

  
0,05 -1 

  
-0,05 
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lipsa unei evaluări obiective a rezultatelor la învățătură și 
notarea aritmică cauzate de desfășurarea activității didactice în 
online, în ultimii doi ani școlari 

  
0,05 

0 0 
slaba valorificare în activitățile extrașcolare a experienței și 
expertizei profesionale a personalul școlii 

  
0,05 -1 -0,05 

rezultate mai slabe faţă de anii şcolari anteriori la examenele 
naţionale de bacalaureat şi evaluare naţională 

  
0,05 -3 -0,15 

insuficienţa spaţiilor de şcolarizare 0,05 0 0 

Suma SW (valoarea sumei este un punct pe axa SW) 1  -0,05 
 
 

 
 

Factori externi Pondere(%) Scor 
Produs 

pondere-
scor 

 

studiul intensiv al limbilor străine începând cu ciclul 
gimnazial 0,07 2 0,14 

Oportunităţi 

politica autorităţilor locale privind accesarea de fonduri 
europene în vederea refacerii şi modernizării 
infrastructurii şcolare 

  
  

0,07 1 0.07 

(O) 
posibilitatea accesării de fonduri europene de către 
personalul didactic, prin proiecte cu finanţare externă 

  
0,06 0 0 

 crearea Centrului de știinţe aplicate CNAIC 0,06 0 0 

 

buna comunicare şi colaborare cu autorităţile locale, 
precum şi cu structuri ierarhic superioare sau alţi 
parteneri educaţionali 

  
  

0,07 2 0,14 

 

standardele de calitate pentru evaluarea unităţilor de 
învăţământ 

  
0,07 2 0,14 

 particularizarea  actului învăţării prin intermediul CDŞ 0,06 0 0 

 

ofertele privind cursurile de perfecţionare şi formare 
continuă, înscriere la grade didactice 

  
0,06 2 0,12 

contextul epidemiologic actual afectează procesul educaţional 
  

0,06 -1 -0,06 
Ameninţări 

menţinerea birocraţiei şi ritmului lent în descentralizarea 
sistemului de învăţământ 

  
0,06 0 0 

  infrastructură deficitară 0,05 -1 -0,05 
(T) 

comunitatea locală nu este pregătită să preia sarcinile de 
dezvoltare din sistemul de învăţământ 

  
0,06 0 0 

  insuficienta motivare financiară a personalului didactic 0,07 -1 -0,07 
instabilitatea legislativă materializată în multe modificări şi 
completări aduse legilor din educaţie 

  
0,06 

  
0 0 

lipsa sprijinului oferit de către Stat firmelor determină un 
interes diminuat al acestora de a susţine activităţile educative 
prin sponsorizări 

  
0,06 -1 

  
-0,06 

  
suprasolicitarea cadrelor didactice prin atribuirea unor sarcini 
care suplimentează fișa postului 

0,03 
0 0 

costurile ridicate ale programelor de formare continuă 0,03 0 0 
SUMA OT (valoarea sumei este un punct pe axa OT) 1  0.37 
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SCOR CALIFICATIVUL 
3 Cel mai bun în segmentul său 
2 Deasupra mediei, mai bun decât majoritatea 
1 Medie, fără probleme 
0 Există probleme, e nevoie de îmbunătăţire 

- 1 O situaţie negativă, există o problemă 
   - 2   O situaţie clară în defavoarea noastră, necesită foarte multă atenţie 
   - 3 Cel mai rău 

 

 
 
 

Concluzie: Tipul de strategie necesară este STRATEGIA DE DIVERSIFICARE în 

cadrul căreia trebuie valorificate la maxim oportunităţile şi trebuie insistat pe îmbunătăţirea 

punctelor slabe. 

 
2.4. ANALIZA  P.E.S.T.E. 
 
a) Contextul politic 

  
Ţintele strategice pe care ni le-am propus să le atingem în următorii 4 ani rezultă din 

nevoile indicate la nivelul şcolii şi comunităţii şi în acelaşi timp au corespondent în politicile 

educaţionale locale (Strategia Inspectoratului Şcolar al Judeţului Vrancea) şi naţionale (Program 

de guvernare; Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2020-

2030). Politica educaţională a guvernului vizează consolidarea rolului şcolii ca principală 

instituţie de educaţie şi învăţământ iar politica educaţională la nivel regional şi local este în 

favoarea dezvoltării relaţiilor de colaborare între oficialităţi şi unităţile şcolare. De asemenea, 
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contextul actual politic al României ca membră a Uniunii Europene, asigură mobilitatea cadrelor 

didactice în spaţiul european, şi nu numai, reflectată în deschiderea oferită şcolilor de către 

programe şi proiecte europene, accesând programe specifice nevoilor de dezvoltare ale resurselor 

umane şi financiare.  

În contextul actual, marcat de o puternică tendinţă de globalizare, avem în vedere că 

absolvenţii noştri se vor confrunta cu o piaţă a muncii unică, globală în care multiculturalitatea şi 

identitatea naţională câştigă noi valenţe. Influenţele globalizării asupra procesului educaţional 

sunt multiple şi imposibil de neglijat: calificare internaţională, educaţie la distanţă, biblioteci 

virtuale, proces didactic în limbi de circulaţie internaţională, educaţie la standarde calitative 

impuse, ofertă educaţională adaptată nevoilor societăţii. 

 
b) Contextul economic 

  

Prezentul PDI trebuie să se integreze în cadrul reformei învăţământului preuniversitar, 

prioritară fiind refacerea legăturii dintre şcoală şi comunitate. Tendinţa de globalizare şi 

internaţionalizare a educaţiei are ca efect certificarea calităţii produselor, nu prin volumul de 

muncă, ci prin inteligenţa încorporată în produs. Evaluând potenţialul economic al oraşului 

Focşani, deducem faptul că la nivelul comunităţii importanţa educaţiei este crescută iar colegiul, 

prin elevii săi, contribuie la evoluţia lor şi mai ales la inserţia în câmpul muncii. Nu ignorăm însă 

criza economică actuală de la nivel judeţean care oferă un număr limitat de servicii, de regulă 

incompatibil cu pregătirea intelectuală a elevilor noştri, peste 90%  absolvenţi de studii 

universitare. 

Dacă facem o analiză a situaţiei economice din perspectiva familiilor şi a comunităţii 

implicate direct în procesul educaţional, putem spune că situaţia este satisfăcătoare, chiar dacă nu 

toţi părinţii au locuri de muncă stabile, situaţia lor nu pune probleme mari privind şcolarizarea, 

oferta educaţională a şcolii răspunzând în mare parte cerinţelor de pe piaţa muncii.  

Ca partener al UE, începând cu anul 2007, România beneficiază de alocări financiare din 

partea Uniunii Europene, din fonduri structurale. Există la nivelul colegiului nostru şi un număr 

redus de elevi cu o situaţie materială modestă, dar acest lucru nu-i împiedică să-şi manifeste 

interesul pentru educaţie. Un efect pozitiv pentru susţinerea lor îl constituie extinderea 

programelor sociale: manuale şcolare gratuite, burse sociale, programul guvernamental ”Bani de 

liceu”. 
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Legislaţia financiară în vigoare permite atragerea de fonduri extrabugetare la nivelul 

colegiului, însă acestea sunt prea mici şi nu pot susţine derularea unor proiecte de anvergură. 

Interesul agenţilor economici pentru acordarea de donaţii sau sponsorizări instituţiilor de 

învăţământ este în continuare destul de scăzut, iar fondurile de bază ale colegiului sunt asigurate 

de bugetul Consiliului Local şi de Ministerul Educaţiei prin I.S.J. Vrancea. Menţionăm faptul că 

Asociaţia de părinţi ”Cuzişti implicaţi” ar putea reprezenta un sprijin real pentru întreţinerea 

bazei materiale.  

 
c) Contextul social  

 
  Din punct de vedere social, trebuie subliniată influenţa mentalităţii populaţiei, care acordă 

importanţă pregătirii academice, de cultură generală, fapt ce determină ca primele opţiuni ale 

părinţilor şi elevilor la admiterea la liceu să fie pentru specializările profilurilor teoretice. În 

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

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

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

ofertei educaţionale, Colegiul Naţional „Al.I.Cuza” şi-a păstrat renumele construit de atâtea 

generaţii, fiind în continuare o ţintă preferată de familii. Populaţia şcolară provine dintr-un mediu 

social care apreciază educaţia de tip tradiţional, fapt care facilitează procesul comunicării cu 

familiile elevilor.  

Legătura familiilor cu problemele şcolii a fost permanent în atenţia colectivului de cadre 

didactice; în cadrul şcolii, există un mod de abordare obiectiv şi realist a problemelor sociale 

(şomaj, delincvenţă etc.), astfel încât poziţia managerilor şi a colectivului de profesori faţă de 

problematica educaţiei este că aceasta trebuie să devină un mijloc de promovare social. 

Problemelor sociale li se acordă atenţie sporită la nivel local şi naţional, iar programele de 

combatere a violenţei, a consumului de droguri şi de alcool şi-au dovedit eficienţa.  

  Echipa managerială a colegiului are în vedere racordarea ofertei educaţionale la piaţa 

muncii şi la cerinţele României ca membru U.E. Astfel, accentul cade pe studiul limbilor străine 

moderne, dar şi clasice, pe studiul informaticii, al ştiinţelor socio-umane, pe dezvoltarea 

deprinderilor de leadership şi de comunicare, pe promovarea valorilor bazate pe flexibilitate, 

toleranţă, competitivitate şi autoperfecţionare. Numărul mare de cadre didactice titulare ale 

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

manuale sau de articole de specialitate conferă procesului instructiv-educativ mai multă fluenţă şi 
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eficacitate. Colaborarea şcolii cu fundaţii, ONG-uri şi cu instituţiile de cultură, şi nu numai, s-a 

concretizat în proiecte educaţionale de succes. De asemenea, funcţionarea Asociaţiei părinţilor a 

adus un plus de susţinere a şcolii în derularea unor proiecte şi programe, identificând surse de 

finanţare extrabugetare. 

d) Contextul tehnologic  
 

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

de învăţământ, mai ales în perioada aceasta cu provocări multiple. Forma cea mai importantă a 

contextului tehnologic o reprezintă tehnologia informatică, de vreme ce, într-o instituţie care 

profesionalizează cea mai mare parte a elevilor în domeniul informatic, această tehnologie 

influenţează structura programelor de studii, calitatea procesului de învăţământ şi, implicit, 

calitatea absolvenţilor. Platformele educaţionale digitale si instrumentele interactive contribuie la 

asigurarea procesului de învăţământ, în contextul epidemiologic actual. În acest sens încercăm să 

motivăm toate cadrele didactice pentru a urma cursuri de perfecţionare şi de operare PC.  

Colegiul nostru dispune de suficiente calculatoare (deşi unele necesită urgent reparaţii), de 

câteva copiatoare, însa prea puţine pentru solicitările din şcoală. S-a încercat, pe cât posibil, 

asigurarea aparaturii audio-video şi a mijloacelor specifice de învăţământ pentru toate cabinetele 

şi laboratoarele.  

În contextul integrării europene şi în acord cu planul strategic de acţiune eEurope, care are 

ca obiectiv central: inducerea de schimbări în educaţie şi formare pentru a putea trăi şi munci 

într-o societate bazată pe cunoaştere, încurajăm pe viitor folosirea programelor de tip eLearning 

deoarece reprezintă calea de integrare a noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiei în 

domeniile de interes. eLearning poate fi considerat un proces social, care facilitează interacţiunea 

şi comunicarea între oameni, între aceştia şi instituţie, implică schimburi inter-instituţionale, îi 

motivează pe profesori să se pregătească pentru această alternativă, în cadrul procesului de 

predare – învăţare.  

 

e) Contextul ecologic 
 

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

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

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

tinerilor. Fiind un liceu teoretic, în şcoala noastră nu se realizează activităţi de mică producţie 

care să afecteze mediul. Avem în vedere continuarea implicării elevilor în amenajarea spaţiului 
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verde din curtea şcolii. În acest scop, vom organiza acţiuni în parteneriat cu instituţii care au 

drept scop conştientizarea de către elevi a necesităţii unui oraş curat şi a unui mediu înconjurător 

sănătos.  

De asemenea, se vor organiza întâlniri cu reprezentaţi ai organismelor abilitate sau ai unor 

ONG-uri pe probleme de poluare şi protecţia mediului înconjurător. Se vor organiza şi activităţi 

de informare a elevilor cu privire la bolile secolului şi pericolele care atentează la sănătatea lor 

(consumul de alcool, consumul de droguri etc.). 

 
3. VIZIUNEA ŞCOLII 

Promovarea unei educaţii moderne, fundamentate pe valori şi principii europene, care 

asigură elevilor şi profesorilor un climat stimulativ pentru o formare continuă şi le valorifică 

potenţialul individual, odată cu integrarea în societatea cunoaşterii. 

 
4. MISIUNEA ŞCOLII  

Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” cultivă excelenţa, valorifică tradiţia şi promovează 

inovarea, conştientizând ȋnsemnătatea legăturii strânse cu comunitatea locală, dar şi importanţa 

dezvoltării europene, într-un climat stimulativ intelectual şi creativ pentru elevi şi profesori.  

Se recunoaşte necesitatea unui management eficient al tuturor resurselor instituţiei şi ne 

asumăm misiunea de a optimiza constant oferta educaţională în raport cu standardele de calitate 

naţionale şi europene, ţinând cont de idealurile şi exigenţele beneficiarilor.  

Se urmăreşte caracterul instructiv prin încurajarea unui stil didactic deschis, formativ dar 

şi informativ, care dezvoltă personalităţile elevilor aflaţi în formare, devenind deschişi, asemenea 

societăţii care se schimbă. Elevii, ca parteneri activi în educaţie, trebuie să se responsabilizeze şi 

să se integreze pe piaţa muncii. În contextul unei societăţi cu deschidere spre lume, elevii şi 

profesorii colegiului iniţiază şi se implică în proiecte naţionale şi internaţionale. 

Partenerii educaţionali ai colegiului: elevi, părinţi, comunitate, instituţii publice au 

beneficiat prin implicare şi competenţele profesionale ale cadrelor didactice, didactic-auxiliar şi 

administrativ de certitudini: educaţie, decentă, siguranţă, deschidere spre nou, iar în continuare 

aceste grupuri de interes îşi vor asuma misiunea noastră. 

Unitatea noastră şcolară îşi propune: 

- formarea şi consolidarea deprinderilor, abilităţilor şi competenţelor care contribuie la încadrarea 

absolvenţilor în câmpul muncii la nivel european; 

- crearea unui cadru propice dezvoltării şi stimulării intelectuale a personalului didactic; 
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- asigurarea pentru elevi a unui nivel intelectual, etic şi civic de tip universal; 

- formarea de convingeri şi deprinderi care să facă posibilă încadrarea elevilor în rezolvarea 

problemelor comunităţii din care fac parte. 

 

5. RESURSE STRATEGICE 
 

           ŢINTE  SI  OPŢIUNI  STRATEGICE 

  
ŢINTA 1 - Modernizarea infrastructurii, ȋn conformitate cu exigenţele unui 

ȋnvăţământ performant  

Opţiuni strategice 

 Asigurarea unor spații școlare sigure și moderne, dotate cu tehnologie digitală conform  

exigențelor europene; 

 Crearea unei infrastructuri de tip SMART; 

 Dezvoltarea infrastructurii existente. 

Acţiuni propuse 

 Reabilitarea și consolidarea corpurilor A, C și M, instalarea unei centrale termice proprii; 

 Concretizarea memoriului depus la CNI prin realizarea proiectului „Colegiu SMART de 

ȋnvăţare și dezvoltare personală – Centrul de Ştiinţe aplicate CNAIC”; 

 Demolarea corpului B și extinderea corpului A ȋn vederea amenajării unei săli de festivităţi 

la standarde europene, amenajarea unei biblioteci moderne și a unui cabinet medical. 

 

ŢINTA 2 - Creșterea calităţii serviciilor educaţionale furnizate la standarde 

europene de performanţă 

Opţiuni strategice 

 Parcurgerea curriculumului prin intermediul unor metode moderne / aplicaţii interactive, atât 

în cadrul orelor face-to-face, ȋn sistem hibrid și on-line; 

 Folosirea resurselor educaţionale integrate;  

 Optimizarea utilizării aplicaţiilor, instrumentelor şi platformelor educaţionale digitale; 

 Actualizarea infrastructurii informaţionale la nivel logistic şi tehnic pentru biblioteca şcolară; 

 Aplicarea principiilor şcolii incluzive, promovând şanse egale în funcţie de aspiraţii şi aptitudini 

personale. 
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Acţiuni propuse 

 Dotarea sălilor de clasă cu sisteme All-in-One; 

 Elaborarea proiectului Centrul de Ştiinţe Aplicate CNAIC (crearea laboratoarelor virtuale în 

cadrul cărora elevii sunt implicaţi în lecţii interactive prin utilizarea căştilor VR); 

 Formarea profesorilor în vederea utilizării aplicaţiilor, instrumentelor şi platformelor 

educaţionale digitale; 

 Introducerea unui sistem informatizat pentru biblioteca şcolară şi crearea unei biblioteci 

digitale; 

 Organizarea unui program complex de activităţi în cadrul Centrului Cultural Cuza, care să 

faciliteze dezvoltarea plenară a elevilor din CNAIC. 

 

ŢINTA 3  -  Extinderea portofoliului de parteneriate la nivel naţional şi internaţional 

şi valorificarea rezultatelor în urma derulării acestora, promovarea unui climat de 

comunicare activă şi cooperare între şcoală-elev-părinte-comunitate  

Opţiuni strategice 

 Accesarea programelor europene de educaţie şi formare Erasmus+, burse FLEX etc.; 

 Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat prin consultarea şi  

implicarea elevilor, atragerea părinţilor şi colaborarea cu factori educaţionali 

locali/regionali/naționali; 

 Promovarea incluziunii, diversității culturale și toleranței în educaţie. 

Acţiuni propuse 

 Mobilizarea şi participarea activă în atragerea şi managerierea programelor de parteneriat;  

 Optimizarea folosirii resurselor umane ȋn vederea realizării și implementării proiectelor și 

parteneriatelor; 

 Diseminarea informaţiilor ȋn spaţiul comunităţii şcolare și locale. 

 

ŢINTA 4 -  Optimizarea ofertei educaţionale şcolare şi extraşcolare centrată pe 

nevoile şi interesele elevilor şi comunităţii, promovarea unor programe educaţionale 

specifice pentru asigurarea dimensiunii europene în şcoală 

Opţiuni strategice 

 Diversificarea ofertei curriculare şi multiplicarea posibilităţilor elevului de a alege;  

 Implicarea permanentă şi directă a elevului în construirea propriului traseu de învăţare; 
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 Prioritate acordată intereselor elevilor şi modernizarea actului didactic; 

 Conștientizarea efectelor ȋncălzirii globale, a impactului acestora la nivelul comunităţii și a 

importanţei protejării mediului ȋnconjurător. 

    Acţiuni propuse 

 Proiectarea ofertei de şcolarizare și centralizarea propunerilor de discipline opţionale ale 

ariilor curriculare şi cele individuale ale profesorilor;  

 Consultarea şi centralizarea opţiunilor elevilor şi părinţilor privind curriculumul la decizia 

şcolii; 

 Identificarea resurselor materiale existente şi a celor necesare aplicării ofertelor curriculare; 

 Identificarea soluţiilor aplicabile la nivel de școală și comunitate (reciclare, utilizarea 

materialelor didactice la crearea cărora au fost folosite materiale reciclabile, intensificarea 

participărilor la activităţi de ecologizare, plantare de puieţi, excursii tematice, dezbateri, 

vizionări de materiale, spectacole, filme etc.). 

 

6. IMPLEMENTAREA PLANULUI STRATEGIC 
 

Pentru implementarea cu succes 

 Planul strategic va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor fi revăzute şi 
modificate cu regularitate (ex. o dată la 6 luni);  

 Se va acorda o atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a fiecărui 
membru; se va realiza o comunicare eficientă cu fiecare membru al proiectului;  

 Se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană (planificări lunare şi strategii de 
motivare); 

 Prin Consiliul de Administraţie se va desemna directorul ca persoană responsabilă pentru 
implementarea planului strategic, care va supraveghea procesul de implementare şi va raporta 
Consiliului de Administraţie schimbările intervenite.  
 

Evaluarea 

Puncte critice în cadrul procesului de implementare a planului strategic  

Implementarea planului strategic nu este luată 

în serios 

Conform planului operaţional va fi evaluată 

realizarea fiecărui obiectiv 

Intervalele de timp nu sunt respectate  
 

Lunar, în Consiliul de Administraţie, se va urmări 
respectarea termenelor calendaristice şi se vor 
propune măsuri de remediere  

Elementele care nu au fost implementate nu 
sunt discutate, rămân ca sarcini neîndeplinite  

Sarcinile neîndeplinite vor fi reprogramate, după 
analiza cauzelor si vor fi trasate noi 
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 responsabilităţi 
Oportunităţile externe sunt refuzate conştient 
şi/sau nu sunt revizuite  

Se va analiza trimestrial modificarea condiţiilor 
externe şi apariţia de noi oportunităţi 

 
Studii: 
 
De impact  
 

Se va urmări atingerea scopurilor propuse. 
Efectele de lungă durată vor fi măsurate după 
terminarea proiectului.  
Vor fi identificate schimbările pe care proiectul 
le-a produs în şcoală.  

Asupra rezultatelor în timp  
 

Se va monitoriza gradul de atingere a obiectivelor 
propuse;  
Se vor măsura, pe toată durata proiectului, 
rezultatele pe durată medie;  
Se va previziona impactului pe care il va avea.  

Asupra rezultatelor imediate  
 

Fiecare activitate prevăzută în proiect va fi atent 
monitorizată şi se va măsura gradul de realizare a 
rezultatelor aşteptate.  
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7. PLAN OPERAŢIONAL – An şcolar 2021-2022 
 

ŢINTA 1. Modernizarea infrastructurii, ȋn conformitate cu exigenţele unui ȋnvăţământ performant  

 
Obiective Resurse Responsabil Orizont de 

timp 
Indicatori de performanţă 

Financiare Umane Autoritate 
1. Asigurarea 
unor spații 
școlare sigure și 
moderne, dotate 
cu tehnologie 
digitală conform  
exigențelor 
europene 

- Bugetare 
- Extrabugetare 

- Echipa 
managerială 
- Administrator de 
patrimoniu 
 

- C. A. 
- Echipa 
managerială 
 

Echipa 
managerială 
 

An şcolar 
2021-2022 

Reabilitarea și 
consolidarea corpurilor A, 
C și M, instalarea unei CT 
proprii. 

2. Crearea unei 
infrastructuri de 
tip SMART 

- Bugetare 
- Extrabugetare 

- Echipa 
managerială 
- Administrator de 
patrimoniu 
 
 

- C. A. 
- Echipa 
managerială 
 

Echipa 
managerială 

 

An şcolar 
2021-2022 

Realizarea proiectului 
„Colegiu SMART de 
ȋnvăţare și dezvoltare 
personală – Centrul de 
Ştiinţe aplicate CNAIC”. 

3. Dezvoltarea 
infrastructurii 
existente 

- Bugetare 
- Extrabugetare 

- Echipa 
managerială 
- Administrator de 
patrimoniu 
 

- C. A. 
- Echipa 
managerială 
 

Echipa 
managerială 

 

An şcolar 
2021-2022 

Demolarea corpului B și 
extinderea corpului A ȋn 
vederea amenajării unei 
săli de festivităţi la 
standarde europene, 
amenajarea unei biblioteci 
moderne și a unui cabinet 
medical. 
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ŢINTA 2. Creșterea calităţii serviciilor educaţionale furnizate la standarde europene de performanţă (digitalizare) 

Obiective Resurse Responsabil Orizont de timp Indicatori de 
performanţă Financiare Umane Autoritate 

1. Extinderea 
CDŞ-ului prin 
constituirea unui 
pachet de 
opţionale 
atractive bazate 
pe cunoaşterea 
nevoilor de 
educaţie ale 
elevilor 

- Bugetare 
- Extrabugetare 
 

- Profesorii care 
predau discipline 
opţionale 

- C. P. 
- ISJ 

- Comisia pentru 
curriculum 

An şcolar 2021-
2022 

- Prezentarea 
propunerilor 
pentru orele 
opţionale 
- Întocmirea 
proiectelor 
programelor de 
studiu pentru 
orele opţionale 
- Aprobarea 
programelor 
şcolare pentru 
disciplinele din 
CDŞ. 

2. Asigurarea 
bazei materiale 
şi logistice 
necesare 
realizării unei 
oferte 
educaţionale de 
calitate 

- Bugetare 
- Extrabugetare 
 

-Profesori  - Consiliul de 
Administraţie 

- Echipa 
managerială 
 

An şcolar 2021-
2022 

- Realizarea unei 
diagnoze a 
nevoilor 
materiale şi 
logistice 
- Procurarea 
logisticii şi a 
materialelor 
necesare 

3. Realizarea 
unor evaluări la 
toate ciclurile în 
funcţie de 
standardele de 
performanţă 
propuse 

- Bugetare 
- Extrabugetare 
 

- Resp. arii 
curriculare 

- Inspectorii de 
specialitate 

- Echipa 
managerială 
 

An şcolar 2021-
2022 

- Teste formative 
şi sumative 
- Concursuri 
şcolare 
- Examen de 
Bacalaureat 
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4. Verificarea 
respectării 
reglementărilor 
legale vizând 
oferta C.D.Ş.  

- Proprii - Director 
- Resp. arii 
curriculare 

- C. P. - Comisia pentru 
curriculum 
Coordonator 
proiecte şi 
programe  

An şcolar 2021-
2022 

- Întocmirea 
proiectelor 
- Aprobarea 
programelor 
şcolare pentru 
disciplinele din 
CDŞ 

 
Ţinta 3. Extinderea portofoliului de proiecte şi parteneriate la nivel naţional şi internaţional şi valorificarea rezultatelor 

în urma derulării acestora, promovarea unui climat de comunicare activă şi cooperare între şcoală-elev-părinte-comunitate 
 
Obiective Resurse Responsabil Orizont de timp Indicatori de 

performanţă Financiare Umane Autoritate 
1. Păstrarea prin 
educaţie a 
elementelor de 
identitate şi 
cultura naţională 

- Bugetare 
- Extrabugetare 

- Cadre didactice Coordonator 
proiecte şi 
programe 

- Consiliul de 
administraţie 

An şcolar 2021-
2022 

- Pliante, 
panouri, broşuri 
- Articole în 
revista şcolii 

2. Realizarea de 
proiecte externe, 
de parteneriate 
şcolare, de 
dezvoltare 
şcolară 

- Externe 
- Primărie 
- Consiliul 
Judeţean 

- Echipa de 
proiect 

Coordonator 
proiecte şi 
programe 

- Echipa 
managerială 
 

An şcolar 2021-
2022 

- Utilizarea 
produselor finite 
ale proiectului în 
curriculumul 
şcolar 

3. Derularea 
proiectelor 
educaţionale, cu 
părinţii în 
vederea 
transformării 
şcolii într-un 
liant între familie 
şi comunitate 

- Bugetare 
- Extrabugetare 
 

- Conducerea 
şcolii 

Coordonator 
proiecte şi 
programe 

- Echipa 
managerială 
 

An şcolar 2021-
2022 

- Întâlniri cu 
partenerii, 
conform 
planificării 
- Activităţi 
comune părinţi-
elevi 
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4. Iniţierea de 
proiecte 
educaţionale cu 
instituţiile care 
monitorizează 
respectarea 
drepturilor 
copilului 

- Bugetare 
- Burse de studiu 

- Consiliul 
profesoral 
- Comitetul 
reprezentativ al 
părinţilor 

- ISJ 
- CJRAE 

- Director 
- Coordonator 
proiecte şi 
programe 

An şcolar 2021-
2022 

Particip. reprez. 
IJP la orele de 
dirigenţie 
- Creşterea 
climatului de 
siguranţă fizică 
şi psihică a 
elevilor 

5. Cunoaşterea 
factorilor de risc 
şi a consecinţelor 
actelor de 
delincvenţă 
juvenilă 

- Bugetare 
- Extrabugetare 

- Consiliul 
profesoral 

- Resp. Comisii 
metodice 
- CJRAE 
- I.J.P. 

- Director 
- Consilier 
educativ 
- Psihopedagog 
şcolar 

An şcolar 2021-
2022 

Întâlniri 
periodice ale 
elevilor cu 
reprezentanţi ai 
IJP şi OJPC 

 
ŢINTA 4 -  Optimizarea ofertei educaţionale şcolare şi extraşcolare centrată pe nevoile şi interesele elevilor şi 

comunităţii, promovarea unor programe educaţionale specifice pentru asigurarea dimensiunii europene în şcoală 

 
Obiective Resurse Responsabil Orizont de timp Indicatori de 

performanţă Financiare Umane Autoritate 
1. Îmbunătăţirea metodelor 
de promovare a imaginii 
colegiului 

- Proprii - Coordonator 
proiecte şi 
programe 

- Director - Coordonator 
program 

An şcolar 2021-
2022 

- Numărul de 
participanţi 
- Numărul de 
parteneriate 

2. Îmbunătăţirea imaginii 
colegiului pe plan local 

- Proprii - Coordonator 
proiecte şi 
programe 

- Director - Coordonator 
program 

An şcolar 2021-
2022 

- Număr şcoli 
gimnaziale vizitate 
- Număr accesări 
website colegiu 

3. Eficientizarea activităţii 
Comisiei de proiecte 
naţionale şi europene prin 
iniţierea de proiecte noi 

- Bugetare - Coordonator 
proiecte şi 
programe 

- Director - Coordonator 
program 

An şcolar 2021-
2022 

- Baza de date 
- Număr parteneriate 
- Număr proiecte 
- Număr participanţi 
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7.1. Monitorizarea şi evaluarea planului operaţional 
 

Pentru implementarea cu succes a planului operaţional se propun următoarele: 

- durata de desfăşurare a planului operaţional va fi de 1 an, urmând ca după 1 an să fie revizuit; 

- se va acorda o atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a fiecărui membru; se va realiza o comunicare 

eficientă cu fiecare membru implicat; 

- se va realiza o listă de responsabilităţi pentru fiecare persoană ( planificări lunare şi strategii de motivare); 

- se va desemna directorul ca persoană responsabilă pentru implementarea planului operaţional, care va supraveghea procesul de 

implementare şi va raporta Consiliului de Administraţie schimbările survenite. 

Evaluarea planului operaţional va ţine cont de următoarele criterii: 

- procentul de promovabilitate; 

- situaţii comparative ale rezultatelor obţinute de elevi; 

- rezultatele obţinute de elevi la evaluările naţionale; 

- gradul de integrare al absolvenţilor în colegiu; 

- rezultatele obţinute de elevi la concursuri şcolare; 

- gradul de formare al cadrelor didactice prin cursuri de formare continuă şi obţinere de grade didactice; 

- starea bazei didactico-materiale a şcolii; 

- gradul de implicare în proiecte comunitare; 

- gradul de satisfacţie al beneficiarilor faţă de activitatea şcolii. 

 
 
 Director, 
 
 Prof. Andreea Raluca SĂNDULESCU 


