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RAPORT 
PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
ÎN COLEGIUL NAŢIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA” 

AN ŞCOLAR 2020-2021 
 

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. 

Raportul privind starea şi calitatea învăţământului (în anul şcolar 2020-2021) este o analiză a 
următoarelor domenii funcţionale cuprinse în planul managerial pentru anul școlar în curs: 

 
A. MANAGEMENT INSTITUŢIONAL 

 
B. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL 

 
C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

 
Acest raport este alcătuit pe baza asistenţelor şi observaţiilor efectuate pe parcursul primului 

semestru al anului şcolar 2020-2021, a rapoartelor responsabililor de arii curriculare / comisii / 
compartimente, a portofoliilor cadrelor didactice, a portofoliilor elevilor şi a documentelor şcolare 
elaborate la nivelul colegiului. 

A. MANAGEMENT INSTITUŢIONAL 

1. MANAGEMENT STRATEGIC 

Directorii colegiului au elaborat planul managerial și planul operațional penru anul școlar 2020-2021 
pornind de la țintele strategice din Proiectul de Dezvoltare Instituțională 2016-2020, cu respectarea 
legislației în vigoare. 

Proiectarea si organizarea activităților s-a realizat la nivelul catedrelor, comisiilor metodice, respectiv 
compartimentelor, în funcție de specificul fiecăruia. 

Din rapoartele responsabililor de cadre/comisii, a rezultat faptul că planificările cadrelor didactice au 
respectat programele în vigoare. O atenție sporită a fost acordată noilor programe de gimnaziu pentru 
clasele V-VII. Compartimentele secretariat, administrativ-financiar, informatic, biblioteca și 
compartimentul laboratoare au elaborat planurile anuale în funcție de specificul colegiului și de resursele 
existente. 
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Activitatea desfaşurată de întregul personal al Colegiului Naţional “Al. I. Cuza” pe parcursul anului 
şcolar 2020-2021 s-a derulat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi sub directa coordonare a 
Inspectoratului Şcolar Judetean Vrancea.  

Activitatea a fost coordonată şi condusă în prima parte a anului școlar de directorul colegiului, prof. 
Daniela Sîrghie și directorul adjunct, prof. Elena Vișinescu, respectiv în a doua parte a anului școlar de 
directorul colegiului, prof. Săndulescu Andreea Raluca. Au funcţionat, în condiţiile legii, Consiliul 
Profesoral, Consiliul de Administraţie, comisiile metodice, comisiile pe probleme. 

Au fost organizate ariile curriculare, comisiile metodice şi comisiile pe probleme, au fost întocmite 
planurile de activitate şi au fost repartizate responsabilităţile pentru fiecare cadru didactic, au fost întocmite 
fişele postului pentru întreg personalul liceului. 

Au fost asigurate manualele din lista aprobată de M.E., a fost realizată încadrarea profesorilor şi 
orarul. Atât la începutul anului şcolar, cât şi pe parcursul lui, au fost asigurate documentele de politică 
educaţională şi a fost verificată periodic aplicarea acestora. 

Comunicarea s-a realizat în condiţii corespunzătoare: au fost transmise prin fişa postului, prin note de 
serviciu sarcinile pentru întreg personalul şcolii, periodic au fost analizate în C.A.: activitatea ariilor 
curriculare, activitatea diverselor compartimente administrative; s-au luat măsuri pentru remedierea 
operativă a problemelor apărute; conducerea colegiului a desfăşurat o activitate transparentă, prin 
comunicarea permanentă cu personalul instituţiei. Nu au existat probleme de comunicare între profesori, 
profesori şi elevi; comunicarea cu părinţii elevilor s-a realizat sistematic, prin şedinţe şi prin consultaţii 
organizate în afara programului şcolar; comunicarea cu instituţiile care reprezintă comunitatea s-a realizat 
atât prin iniţiativa acestora, cât şi la solicitarea şcolii, atât fizic cât și on-line, în situatia creată de pandemie. 

Au fost întocmite documentele si rapoartele tematice curente şi speciale solicitate de I.S.J., M.E., 
primăria Municipiului Focșani, Consiliul Județean Vrancea, Instituţia Prefectului județului Vrancea, dar şi 
documente legale privind curriculum-ul naţional. Toate documentele şcolare oficiale au fost arhivate şi 
păstrate corespunzător. 

S-a supravegheat eficienţa activităţii cadrelor didactice, a comisiilor prin asistenţă la ore, verificarea 
portofoliilor profesorilor, planificările ariilor curriculare, planificările anuale şi semestriale, analize 
comparative ale rezultatelor obţinute de elevi, în vederea identificării posibilităţilor de progres a viitorilor 
absolvenţi. 

Având în vedere complexitatea naturii activităţii manageriale putem evidenţia următoarele: 
 schemele orare au fost întocmite în conformitate cu prevederile planurilor cadru; 
 monitorizarea permanentă a ţinutei şi disciplinei elevilor, supravegherea acestora în timpul 

pauzelor, interzicerea accesului în şcoală a persoanelor străine;  
 s-a realizat si a fost monitorizată activitatea de planificare a activităţii didactice; 
 s-a instituit o mai mare rigoare în aplicarea procedurilor legale şi a prevederilor din 

Regulamentul cadru de funcţionare a învăţământului preuniversitar, cât şi a prevederilor din 
Regulamentul de organizare și funcționare a C.N. Al. I. Cuza, a Regulamentului Intern al şcolii; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a C.N. Al. I. Cuza a fost popularizat şi prezentat la 
toate clasele(elevi și părinți);  

 documentele manageriale au fost întocmite conform prevederilor în vigoare; 
 s-a vizat transparenţa actului managerial, care se bazează pe decizii colective; 
 echipa managerială s-a preocupat pentru atragerea unor resurse extrabugetare;  
 chiar de la începutul anului şcolar a existat preocuparea pentru pregătirea Examenului de 

Evaluare Naţională 2021 – clasa a VIII-a şi a Examenului de Bacalaureat 2021; la clasele  
terminale au fost prelucrate metodologiile de desfăşurare  a examenelor; 

 s-au luat măsuri de optimizare a relaţiei dintre şcoală şi părinţii elevilor (monitorizarea 
şedinţelor cu părinţii pe clase); 

 întâlnirile cu părinţii s-au realizat în cadru şedinţelor pe clase şi pe şcoală, în care s-au abordat 
probleme de actualitate. 
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 Au fost consultaţi părinţii şi elevii  privind alegerea curriculum-ului la decizia şcolii-2021-2022. 

2. MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL 

Reactualizarea regulamentelor a fost realizată conform termenelor prevăzute de planul operațional. 
Aplicarea regulamentelor a fost o prioritate pentru toți factorii implicați în procesul educațional: elevi, 
părinți, cadre didactice și didactice auxiliare, de personalul nedidactic. 

Actualizarea SIIIR a fost realizată de către secretariat și informaticianul colegiului. 
A fost urmărită asigurarea securității elevilor și a personalului prin măsurile luate de compartimentul 

administrativ-financiar. 
Cabinetul medical și cabinetul stomatologic au asigurat servicii medicale pentu elevii colegiului. 
Utilizarea platformei educaționale Adservio a permis o bună legătură între elevi, părinți și  profesori. 

Dacă din cele 59 cadre didactice, pe primul semestru doar 41 au utilizat frecvent platforma, pe semestrul al 
doilea, în intervalul 11-29 ianuarie 2021 au fost suspendate cursurile datorită pandemiei, respectiv în 
intervalul 12-29 aprilie 2021 cursurile pentru clasele a VIII-a și a XII-a s-au derulat excusiv online. 
Datorită faptului că nu toți profesorii au introdus notele/absențele pe platformă, chiar dacă cei mai mulți 
diriginți au suplinit acest lucru, rapoartele finale pe care le putea genera nu coincid cu realitatea. Toți elevii 
și profesorii au putut folosi platforma GSuite, orele online fiind derulate prin Meet prin intermediul claselor 
de elevi constituite pe Google Classroom. 

Semestrul al doilea a constituit o provocare pentru toate cadrele didactice şi elevii colegiului, fiind 
utilizate diverse platforme: Adservio, Google Classroom și Meet, Microsoft Teams, Skype, Zoom, 
Whatsapp etc.  

3. RESURSE UMANE 

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 elevi, în corpul M clasele V-VII, în corpul A cls. a VIII-a (orele 8-14) 
 liceu: 24 clase –  684 elevi, în corpurile A şi C clasele XI-XII (orele 8 – 14), iar în corpul A și 
corpul M clasele IX-X (orele 14-20) 

Clasele de liceu  din Colegiul Național „Al. I. Cuza” sunt corespunzătoare filierei teoretice, 
distribuţia acestora fiind în funcţie de profil și specializare: 

 profil real: Matematică-informatică - 8 clase, Științe ale naturii - 8 clase 
 profil umanist: Filologie -4 clase, Științe sociale - 4 clase 

3.1. ELEVII 
Reţeaua şcolară în anul şcolar 2020-2021 a cuprins 881 de elevi şi a fost organizată pe două nivele: 

gimnazial – 197 de elevi şi liceal – 684 de elevi repartizaţi astfel: 
 

EFECTIVUL DE   ELEVI LA INCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR 2020-2021 
 

Nivel  de invatamant Clasa Total elevi din care fete 
 
Gimnazial 

V 29 10 
VI 57 30 
VII 58 25 
VIII 53 22 

 
Liceal 

IX 171 105 
X 176 105 
XI 171 97 
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XII 166 107 
Total  881 414 

 

SITUAŢIA ŞCOLARĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI ȘCOLAR 2020-2021 
  

Nivel de învăţământ Clasa Înscrişi Rămaşi Promovați % 
 
 
 
Gimnazial 

V A 29 27 27 100 
VI A 29 29 29 100 
VI B 28 28 28 100 
VII A 31 31 31 100 
VII B 27 27 27 100 
VIII A 27 27 27 100 
VIII B 26 26 26 100 

TOTAL GIMNAZIU 197 195 195 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liceal 

IX A 29 29 29 100 
IX B 27 27 27 100 
IX C 28 28 28 100 
IX D 28 28 28 100 
IX E 29 29 29 100 
IX F 30 30 30 100 
X A 30 28 28 100 
X B 30 30 30 100 
X C 30 30 30 100 
X D 26 28 27 96.42 
X E 30 30 30 100 
X F 30 30 30 100 

XI A 28 28 27 96.42 
XI B 26 26 26 100 
XI C 27 27 27 100 
XI D 30 29 29 100 
XI E 29 29 29 100 
XI F 31 31 31 100 

XII A 27 27 27 100 
XII B 23 23 19 82.60 
XII C 27 27 24 88.88 
XII D 30 230 29 96.42 
XII E 27 27 27 100 
XII F 32 32 29 90.62 

TOTAL LICEU 684 686 673 97.97 
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PROGRAME   
 Bani de liceu - 11 elevi beneficiari ai programului 
 Programul pentru școli al României Lapte si corn-197 elevi de gimnaziu beneficiari ai programului 

           
Nr. crt. Tipul bursei Numar burse 

1 Burse sociale 5 
2 Burse performanta - 
3 Burse de merit 250 

 

FRECVENTA ELEVILOR  
 

Nivel de invatamant Clasa Total absente Motivate Nemotivate 
 
 
 
Gimnazial 

V A 72 46 26 
VI A 116 86 55 
VI B 90 58 32 
VII A 102 56 46 
VII B 347 243 104 
VIII A 163 49 114 
VIII B 331 142 189 

TOTAL GIMNAZIU 1221 680 541 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liceal 

IX A 220 106 114 

IX B 81 54 27 

IX C 94 87 7 

IX D 405 184 221 

IX E 93 21 72 

IX F 178 89 89 

X A 382 382 0 

X B 125 17 108 

X C 77 10 67 

X D 113 48 65 

X E 333 129 204 

X F 240 155 85 

XI A 336 214 122 
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XI B 220 107 113 

XI C 291 159 132 

XI D 470 272 198 

XI E 340 223 110 

XI F 321 160 161 

XII A 493 397 96 

XII B 442 188 254 

XII C 383 163 220 

XII D 623 387 236 

XII E 592 421 171 

XII F 552 386 166 

TOTAL LICEU 7397 4359 3038 
 

3.2 PERSONAL DIN CNAIC 
Total cadre didactice – persoane fizice care funcţionează în 
şcoală 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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4. RESURSE MATERIALE 

În anul școlar 2020-2021, au fost realizate dotări și lucrări de întreținere a bazei materiale existente, astfel: 
 DOTĂRI 

Dotare cu sistem de sonorizare 
Sala de sport – achiziție mașină de spălat pardoseli 
Minicolegiu – realizare instalație apă caldă menajeră 
Achiziția a 64 de pupitre școlare 
Laborator 1 informatică – achiziția a 22 de sisteme desktop cu monitoare 
Contabilitate – achiziție multifuncțional 
Colegiu – instalație de telefonie prin fir cu circuit inchis 
Secretariat – achiziție de calculator și imprimantă 
Clubul  de robotica-liceu : fisete metalice, banc de lucru  
Bibliotecă: abonament 2021- Gazeta Matematică, achiziție de carte conform bugetului aprobat 
 
 LUCRĂRI  DE  ÎNTREȚINERE 

Reparatii la instalatia de incalzire Minicolegiu (inlocuit opt radiatoare si 48 robineti tur/retur,refacerea 
instalatiei)  
Reparatii tâmplarie Al/PVC  la  Minicolegiu si la Sala de sport  
Remediere instalatie de hidranti (inlocuit furtune, stingatoare)  
Lucrari instalatii electrice(instalatie de iluminat exterior, masurarea prizelor de pamant,revizii la tablourilor 
electrice, prize cu împământare)  
Dezinfectie, dezinsectie si deratizare cu firma specializata în toate cele 5 corpuri A,B,C,M, Sala sport 
Achizitie materiale pentru curatenie  
Colectare deseuri de substante chimice de laborator  
Realizarea  instalatiei de apa calda menajera in Minicolegiu. 
Asfaltarea unei suprafate de aprox.180mp  la intrare in Minicolegiu 
 
 INVESTIȚII   

 ”Refacere tâmplarie interioara si exterioara  si refacere acoperis corp A” a  fost semnat contractul  cu firma 
SC Harrison Consulting SRL in vederea asigurarii consultantei și contractul cu expertul tehnic  Rotărescu 
Ion in vederea verificarii ofertelor tehnice  
Au inceput  lucrarile de    ”Refacere tâmplarie interioara si exterioara  si refacere acoperis corp A” . Firma 
castigatoare a licitatiei si executantul lucrarii este :SC TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL 

5. RESURSE FINANCIARE 

Sursele de finanțare în anul școlar 2020-2021 au fost:  
- Finanțarea de la bugetul de stat  prin Inspectoratul Școlar Județean Vrancea   

 Sem I Sem II 
Cheltuieli de personal    1.423.882  lei 3.475.266lei 
Asistență socială 14.502  lei -lei 
Bani de liceu                         9009lei  11.717 lei 
Dobânzi - 13,468  lei 

                    
- Finanțarea de la bugetul de stat prin la bugetul local :  

 Sem I Sem II 
Bunuri și servicii     279.070 lei 307.381 lei 
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Asistență socială 7.583 lei 16.862 lei 
Burse elevi                        52.064 lei 9.804 lei 

 
- Venituri proprii   7.055 lei (sem I)+ 13.863 lei (sem II) 
- Sponsorizări-bunuri (lei) 

 
ORIENTAREA ŞI CONSILIEREA ELEVILOR 

Orele de dirigenție cu invitați, excursiile tematice, prezentarea ofertelor universităților  din țară  și  
străinătate, precum și consilierea elevilor și părinților la cabinetul psiho-pedagogic al colegiului au fost 
realizate în primul semestru al anului școlar 2020-2021. În al doilea semestru, majoritatea activităţilor de 
orientare a elevilor și de consiliere s-au realizat la distanță.  

 
PARTENERIATE ȘI COLABORĂRI/PROIECTE EDUCAȚIONALE 
Nr 
.crt. 

Tipul Partener/colaborator Perioada 

1. Parteneriat Fundația Leaders, proiect Ora de Carieră pentru 
liceeni 

An școlar 2020/2021 

2. Parteneriat Facultatea de Electronică, Telecomunicații și 
Tehnologia Informației, din cadrul Universității 
Politehnica din București 

An școlar 2020/2021 

3. Parteneriat Asociația eLiberare, An școlar 2020/2021 
4. Parteneriat SC Student Education Consulting SRL, proiect 

“Student consulting” 
An școlar 2020/2021 

5. Parteneriat Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași 

An școlar 2020/2021 

6. Parteneriat Centrul Cultural Vrancea An școlar 2020/2021 
7. Parteneriat Academia de Studii Economice An școlar 2020/2021 
8. Parteneriat Universitatea din București An școlar 2020/2021 
9. Parteneriat  Muzeul Vrancei, în vederea derulării activităților 

din proiectul „201 ani de la nașterea 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza”. 

An școlar 2020/2021 

10. Colaborare cu DJST 
Vrancea în vederea 
desfăşurării 
proiectelor de şi 
pentru tineret 

Reprezentant CNAIC-DIRECTOR PROF. 
Daniela Sîrghie 

An școlar 2020/2021 

11.  Parteneriate cu 
diverse scoli si licee 
in vederea 
desfasurarii de 
intreceri comune de 
fotbal si baschet 

Coordonatori-prof. Grigoriu Ioan si Rosca Silviu An școlar 2020/2021 

 



 

 

 

9 

 

ROMANIA 
MINISTERUL EDUCATIEI 

COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA 
Strada Cuza-Voda nr. 47, Focsani 620034, Vrancea, Romania 

Tel. 0040.237.226.840 Fax: 0337100243, E-mail: collegecnaic@yahoo.com,Web:www.cnaic.ro 

PROIECTE  EDUCAŢIONALE  2020-2021 

Nr. 
crt. 

Denumirea Initiatori/coordonatori /colaboratori Perioada  

1.  Ziua Intrenațională a Educației Profesori colaboratori Oct. 2020 

2.  Proiect SNAC CSEI  „Elena Doamna”  

Prof. Milea Sorina 

An școlar 2020/2021 

3.  Proiectul educațional „Alegeri 
sănătoase în situații de risc: despre 
droguri și violență” 

prof. consilier școlar Rădeanu 
Maria și prof. Roșca Silviu Iulian 

Profesori implicați: Oancia Silvia, 
Bucur Mioara, Necula Ramona, 
Țîțu Ion, Badiu Niculina, 
Săndulescu Andreea, Antonescu 
Claudia, Roșca Silviu, Neagu 
Mihaela, Stănescu Andra, Poll 
Emilia, Pîrvu Mirela, Mihăilescu 
Săvel, Șerban Anii Lămîița, Voicu 
Voicuța, Trestioreanu Livia, Roșca 
Silviu Iulian, Huțanu Mariana, 
Opaiț Ovidiu, Diac Loredana, 
Oprea Tiberiu, Teodor Mihai, 
Mereuță Camelia, Maiereanu Alina, 
Lupu Alis, Obodariu Gabriela, 
Boicu Ana Maria. 

An școlar 2020/2021 

4.  Program de consiliere în carieră 
„Viitorul depinde de deciziile noastre” 

coordonat din partea colegiului de 
prof. consilier școlar Rădeanu 
Maria și prof. Roșca Silviu Iulian 

Cadre didactice implicate în 
activitățile proiectului: Sîrghie 
Daniela, Mihăilescu Săvel, Șerban 
Anii Lămâița, Opaiț Ovidiu, Diac 
Loredana, Lupu Alis, Obodariu 
Gabriela, Boicu Ana Maria. 

An școlar 2020/2021 

5.  Proiectul educațional - Concursul 
online de colinde „Răsunet blând de 
clopoței” 

coordonat de prof. Roșca Silviu 
Iulian 

Profesori implicați în proiect: 
Obodariu Gabriela, Pătrășcanu 

An școlar 2020/2021 
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Melania, Dumitrache Mitrița, Opaiț 
Ovidiu, Țandără Ionuț; 

6.  Proiectul educațional (concurs) „Cuza-
quiz” 

coordonat de Gabriela Obodariu, 
Oprea Mihaela, Șerban Lămâița, 
Roșca Silviu Iulian 

An școlar 2020/2021 

7.  Proiectul educațional „Esențe de 
Crăciun 2020” 

coordonat de prof. Norocea Ana-
Maria, în colaborare cu Ana Maria 
Boicu, Crețu Nicoleta, Dumitrache 
Mitrița și redactor șef Mihai Boicu 
(Actualitatea Vrânceană), 

An școlar 2020/2021 

8.  Proiectul educațional „Mâncare 
sănătoasă, corp sănătos” 

coordonat de prof. Norocea Ana-
Maria și prof. Nițu Georgeta, în 
colaborare cu bibliotecar Ana-
Luiza Popescu și consilier educativ 
Silviu Iulian Roșca 

An școlar 2020/2021 

 
Alte activități derulate: 
1. „Cyberbullying (hărțuirea online)” desfășurată de prof. consilier școlar Rădeanu Maria la clasa a 

V-a. 
2. „Lectura dă puteri spiritului”, desfășurată în data de 10.02.2021 cu ocazia sărbătoririi Zilei 

Internaționale a Cititului Împreună; Implicați: bibliotecar Ana Luiza Popescu și profesorii: Chelariu Silvia 
Ofelia, Milea Sorina, Norocea Ana Maria, Voicu Voicuța. 

3. „Rolul preoților militari în teatrele de război” - conferință desfășurată în data de 3 iunie la 
Mausoleul Eroilor din Focșani, invitat Pr. Ionel Vrînceanu. Din partea colegiului au participat elevi din 
clasa a 9-a, coordonați de prof. Roșca Silviu Iulian. 

Activități derulate cu ocazia Zilei Colegiului 2021 
Nr. Crt. Activitate Profesori implicați 
1.  Campanii de promovare a liceului: 

#elevlacnc - pe instagram 
Ce înseamnă Cuza pentru mine?- pe facebook 

Obodariu Gabriela 
Andreea Săndulescu 
Elena Visinescu 
Rosca Silviu Iulian 

2.  Expoziție tematică „Unirea” Opaiț Ovidiu Octavian 
Popescu Anca-Luiza 

3.  Micii cuziști matematicieni Sirghie Daniela 
4.  Urmărește echipa de robotica “AICitizens” pe Instagram 

Concurs tematic+prezentări 
- Pregătire premii concursuri CNAIC (24.01.2021, ora 10) 
- AICitizens Trivia (24. .01.2021, ora 12) 
- Amintiri din primul sezon FTC AICitizens (25.01.2021, 
ora 15) 
-Pregătirile pentru sezonul Ultimate Goal FTC (26. 
.01.2021, ora 15) 

Oprea Tiberiu 
Oprea Mihaela 

5.  Expozitii de documente: 132 de ani de existenta a liceului Serban Lămîița 
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Cuza din 1859 în documente Oprea Mihaela 
Obodariu Gabriela 

6.  Informatica la zi aniversară Mereuță Elena Camelia 
7.  Esențe cuziste Norocea Ana-Maria 

Boicu Ana-Maria 
Geta Nițu 

8.  Matematica la zi aniversară Bucur Mioara 
9.  Clubul de teatru YCAR în perioada pandemiei - piesă de 

teatru "Singura călătorie imposibilă este cea pe care nu o 
începi niciodată" adaptare după piesa "With a little help 
from my friends" de Maria Manolescu 

Țandără Ionut 
Regizor Floris Cucu 

10.  Concurs online despre Unirea din 1859- “Cuza quiz” Serban Lămîița 
Oprea Mihaela 
Obodariu Gabriela 
Rosca Silviu Iulian 

11.  Anunțarea câștigătorilor Concursului online de colinde 
„Răsunet blând de clopoței” 

Săndulescu Andreea 
Vișinescu Elena 
Roșca Silviu Iulian 
Obodariu Gabriela 
Dumitrache Mitrița 
Pătrășcanu Melania 
Țandără Ionuț 
Opaiț Ovidiu 

12.  Digitalizarea în sprijinul învățării Livia Trestioreanu 
13.  Călătorii spre noi înșine- numărul 9 al revistei digitale 

cuzavodă47.ro 
Gabriela Obodariu 

14.  Premierea elevilor participanți la Concursul epistolar ”Și tu 
citești scrisori din roase plicuri…” desfășurat cu prilejul 
Zilei Culturii Naționale 

profesori - Limba și literatura 
română 

15.  Cuza între trecut și prezent Vlăsceanu Roxana 
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Rapoartele COMISIILOR LA NIVELUL CNAIC ÎN ANUL ȘCOLAR  2020-2021 au stat la baza 
întocmirii prezentului raport și sunt parte a ducumentului final, ca anexe. 

Nr. 
crt. 

Caracterul 
comisiilor  
permanent/ 
ocazional 

Denumire comisie Responsabil Componenţă comisie 

a.  Permanent  Comisia pentru 
curriculum 

Sîrghie 
Daniela 
 
Săndulescu 
Andreea 

1. Lb. şi lit. română şi lb. 
latină 
 Anexa1- LRO 

Chelariu Silvia 
Ofelia-președinte 

2. Limbi modern 
 Anexa 2 LEN 
 Anexa 3 LFR 
 Anexa 4 LGER 

Antonescu 
Claudia 
Țandără Ionuț 

3. Matematică și științe 
 Anexa 5 MATE 
 Anexa 6 ȘTIINȚE 

Oancia Silvia 
Maiereanu Alina 

4. Tehnologii 
 Anexa 7-INFO+TEH 

Mereuță Elena 
Camelia 

5. Om şi societate 
 Anexa 8-IS 
 Anexa 9-GEO-REL 

Șerban Lămîița 
Lupu Alis 

6. Educaţie muzicală și 
educaţie plastică 
 Anexa 10_EPVA-EM 

Opaiţ Ovidiu 
Octavian 

7. Educaţie fizică şi sport 
 Anexa 11_EDFIZ 

Roșca Silviu 

8. Consiliere și orientare 
 Anexa 12 

Roșca Silviu 
Iulian 

b.  Permanent Comisia de evaluare şi 
asigurare a calităţii 
 Anexa 13 

Țandără Ionuț Obodariu Gabriela, Șerban Anii Lămîița, 
Roșca Silviu Iulian, Ghiorghita Gina- părinte, 
Novac Iulia- elev, Tanase Neculai-
reprezentant CL  

c.  Permanent Comisia pentru 
perfecţionare şi formare 
continuă 
 Anexa 14 

Chelariu 
Silvia Ofelia 

Boicu Ana Maria, Istrate Dorina 

d.  Permanent Comisia de securitate şi 
sănătate în muncă şi 
pentru situaţii de urgenţă 
 Anexa 15 

Sîrghie 
Daniela 
 
Săndulescu 
Andreea 

Vişinescu Elena, Bîndar Vasile-administrator 
de patrimoniu., Opaiţ Ovidiu., Guţu Monica-
laborant, Stamatin Roxana-medic, Vasile 
Alexandru-serviciu extern, Maiereanu Alina, 
Țandără Ionuț, Teodor Mihai 

e.  Permanent Comisia pentru control 
managerial intern 
 Anexa 16 

Vişinescu 
Elena 

Stanciu Anișoara/Ploscaru Cristina-secretar 
șef, Bîndar Vasile-administrator de 
patrimoniu, Pătrunjel Cornelia-administrator 
financiar, Popescu Ana Luiza-bibliotecar, 
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Nr. 
crt. 

Caracterul 
comisiilor  
permanent/ 
ocazional 

Denumire comisie Responsabil Componenţă comisie 

Țandără Ionuț -responsabil CEAC, Roșca 
Silviu Iulian-profesor 

f.  Permanent Comisia pentru 
programe şi proiecte 
educative 
 Anexa 17 

Roșca Silviu 
Iulian 

Voicu Voicuța, Diac Loredana, Mereuţă 
Camelia, Tandără Ionuț, Opaiţ Ovidiu 

g.  Permanent Comisia diriginților Roșca silviu 
Iulian 

responsabili gimnaziu-Uleanu Ioan Cătălin 
Marius, liceu: cls 9 Roșca Silviu, cls 10 
Neagu Mihaela., cls. 11 Roșca Silviu Iulian, 
cls 12 Teodor Mihai, profesori diriginți 

h.  Permanent Comisia anti-bullying 
 Anexa 18 

Rădeanu 
Maria 

Vişinescu Elena. Vlăsceanu Roxana, Neagu 
Mihaela,, Teodor Mihai, Rădeanu Maria –
psiholog  scolar, Trestioreanu Livia., 
Odobescu Loredana-părinte, Paraschivoiu 
Daria Cristina - elev 

i.  Permanent Comisia de etică 
 Anexa 19 

Chelariu 
Silvia 

Șerban Lămîița, Lupu Alis, Oancia Silvia, 
Milea Sorina 

j.  Ocazional  Comisia de inventariere Vişinescu 
Elena 

Grigoriu Ioan,Teodor Mihai, Norocea Ana 
Maria, Ciovîrtă Lucian-informatician, 
Popescu Anca Luiza-bibliotecar, Guţu 
Monica-laborant 

k.  Ocazional Comisia de întocmire a 
orarului 

Vişinescu 
Elena 

Obodariu Gabriela, Uleanu Cătălin, Oancia 
Silvia, Mereuță Camelia, Adam Mirela Elena 

l.  Ocazional Comisia de recepţie a 
bunurilor, serviciilor şi 
lucrărilor 

Vişinescu 
Elena 

Ciovîrtă Lucian, Țandără Ionuț 

m.  Ocazional Comisia de analiză a 
ofertelor şi serviciilor 

Vişinescu 
Elena 

Voicu Voicuța, Grigoriu Ioan, Țandără Ionuț, 
Bîndar Vasile-adm. de patrimoniu 

n.  Ocazional Comisia de casare, 
clasare şi valorificare a 
materialelor rezultate 

Vişinescu 
Elena 

 Ţîţu Ion, Roșca Silviu 

o.  Ocazional Comisia pentru 
verificarea 
documentelor şcolare şi 
a actelor de studii 

Sîrghie 
Daniela / 
Săndulescu 
Andreea 

Stanciu Anișoara/Ploscaru Cristina-secretar 
șef, Huţanu Mariana-profesor 

p.  Ocazional Comisia de investigare a 
abaterilor disciplinare 
comise de către 
personalul CNAIC 

Sîrghie 
Daniela / 
Săndulescu 
Andreea 

Poll Emilia, Lupu Alis, Huțanu Mariana, 
Maiereanu Alina, Țandără Ionuț - lider FSLI, 
Mereuță Camelia - lider FEN 

q.  Ocazional Comisia de investigare a 
abaterilor disciplinare 
comise de către elevii 
CNAIC 

Vişinescu 
Elena 

Voicu Voicuța, Boicu Ana Maria, Țandără 
ionuț, Rădeanu Maria-psiholog școlar, Irimia 
Cristi-părinte,Gavrilă Eduard-elev 

r.  Ocazional Comisia pentru Sîrghie Obodariu Gabriela, Ciovîrtă Lucian. Poll 
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Nr. 
crt. 

Caracterul 
comisiilor  
permanent/ 
ocazional 

Denumire comisie Responsabil Componenţă comisie 

promovarea imaginii 
colegiului si gestionarea 
site-ului scolii 

Daniela / 
Săndulescu 
Andreea 

Emilia, Oprea Tiberiu, Opaiţ Ovidiu,Chelariu 
Silvia, Dobroiu Claudia 

s.  Ocazional Comisia de organizare a 
serviciului pe școală 

Vişinescu 
Elena 

Uleanu Cătălin, Mihăilescu Săvel  

t.  Ocazional Comisia pentru 
revizuirea 
Regulamentului de 
Organizare şi 
Funcționare a Colegiului 
Național “Al. I. Cuza” şi 
a Regulamentului Intern 

Obodariu 
Gabriela 

Lupu Alis, Țandără Ionuț, Chelariu Silvia 
Ofelia,Pătrășcanu Melania,  Militaru Iulian - 
părinte, Popescu Cristina-elev  

u.  Ocazional Comisia de acordare a 
burselor şi a altor forme 
de ajutor material pentru 
elevii din CNAIC  

Diac 
Loredana 

Uleanu Ioan Cătălin Marius, Necula Ramona, 
Ciovîrtă Lucian, Guțu Monica 

v.  Ocazional Comisia de selecționare 
si arhivare 

Vişinescu 
Elena 

Stanciu Anișoara/Ploscaru Cristina-secretar 
sef, Guțu Monica - secretar, Bucur Mioara, 
Neagu Mihaela 

w.  Ocazional Comisia paritară Sîrghie 
Daniela / 
Săndulescu 
Andreea 

Vişinescu Elena, Țandără Ionuț-reprezentant 
FSLI, Mereuță Camelia-reprezentant FEN, 
Maiereanu Alina - membru supleant, Șerban 
Anii Lămîiţa – membru supleant 

x.  Ocazional Comisia de mobilitate la 
nivelul unităţii de 
învătământ 

Oprea Tiberiu Uleanu Ioan Cătălin Marius, Poll Emilia 

y.  Ocazional  Comisia de 
indrumare,control si 
evaluare a activităţii 
personalului nedidactic 

Vişinescu 
Elena 

Șerban Lămîița, Bîndar Vasile – adm. De 
patrimoniu 

z.  Ocazional Comisia  de organizare a 
concursurilor și 
olimpiade școlare 

Lupu Alis Chelariu Silvia Ofelia, Antonescu Claudia, 
Ţandără Ionuț, Oancia Silvia, Ţîţu Ion, Poll 
Emilia, Maiereanu Alina, Diac Loredana, 
Opaiţ Ovidiu 

aa.  Ocazional Comisia pentru 
verificarea ritmicitatii 
notarii,planificarea 
tezelor, pentru 
monitorizarea absențelor 
și prevenirea 
abandonului școlar 

Vişinescu 
Elena 

responsabili : gimn – Uleanu Ionuț Cătălin 
Marius, liceu: cls 9 Roșca Silviu, cls 10 Neacu 
Mihalea., cls. 11 Roșca Silviu Iulian, cls 12 
Teodor Mihai 

bb.  Ocazional Comisia pentru 
pregătirea examenelor 
naționale 

Oancia Silvia Ciovîrtă Lucian -informatician, Guțu Monica-
secretar, Voicu Voicuța, Boicu Ana Maria 
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Nr. 
crt. 

Caracterul 
comisiilor  
permanent/ 
ocazional 

Denumire comisie Responsabil Componenţă comisie 

cc.  Permanent SNAC Diac 
Loredana 

Badiu Niculina, Șerban Anii Lămîița, 
Dumitrache Mitrița, Mereuță Camelia 

dd.  Permanent Comisia de gestionare a 
activităților derulate prin 
SIIIR 

Sîrghie 
Daniela / 
Săndulescu 
Andreea 

Ciovîrtă Lucian Elvis – informatician- 
administrare SIIIR, Stanciu Anișoara/Ploscaru 
Cristina - secretar șef – responsabil resurse 
umane, Pătrunjel Cornelia – administrator 
financiar, Bîndar Vasile – administrator de 
patrimoniu, Oancia Silvia – responsabil 
activități extrașcolare, Vișinescu Elena – 
director adjunct – responsabil resurse 
materiale 

 Rapoartele compartimentelor administrative din Colegiului Național Al. I. Cuza 
 Anexa 20-Secretariat 
 Anexa 21-Administrator patrimoniu 
 Anexa 22-Administrator financiar 
 Anexa 23-Informatician 
 Anexa 24-Biblioteca 
 Anexa 25-Laborant 
 Anexa 26-Cabinet medical 

 

B. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL 

CURRICULUM 

 
Curriculum-ul oferit de Colegiul Naţional “Al. I. Cuza” pe parcursul anului şcolar 2020-2021 a fost 

echilibrat, armonizând cerinţele curriculum-ului naţional cu cel local. Curriculum-ul aplicat a cuprins 
elemente care sprijină dezvoltarea personală a elevilor şi care reflectă dorinţele părinţilor şi ale comunităţii 
locale. 

În şcoală s-au constituit comisiile de lucru şi cele metodice care au întocmit planuri de activităţi 
corelate cu planul de dezvoltare a şcolii. 

Stabilirea curriculum-ului la decizia şcolii a fost realizată luând în considerare resursele umane şi 
materiale asociate cu nevoile comunităţii locale. În cea mai mare parte, curriculum-ul la decizia şcolii este 
fundamentat pe experienţa elevilor şi pe specificul şcolii, consultarea părinţilor şi a elevilor fiind decisivă 
în repartizarea orelor din cadrul acestuia. În acest sens, elevii de la învăţământul gimnazial, cât şi cei de la 
liceu, au ales, în semestrul II al anului şcolar 2019-2020, disciplinele opţionale din oferta şcolii şi le-au 
parcurs, alături de profesorii propunători, conform prevederilor programelor avizate de ISJ Vrancea. În 
semestrul al II-lea s-au făcut propuneri pentru opționalele ce vor fi incluse în oferta școlii pentru anul școlar 
2021 – 2022, fiind consultați atât elevii cât și părinții prin intermediul unui chestionar online, urmat de 
realizarea unor liste cu opțiunile acestora. 

Încadrarea claselor pe număr de ore s-a făcut cu respectarea planurilor cadru prevăzute în OMECI 
3410 / 16.03.2009, OMENCȘ 3590/05.06.2016. 

Cadrele didactice şi-au elaborat planificările pe termen scurt, mediu şi lung şi au lucrat în 
concordanţă cu cerinţele curriculum-ului. Prin activităţile susţinute la clasă a fost aplicat curriculum-ul la 
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decizia școlii, aprobat de ISJ Vrancea, nu au fost sesizate întârzieri majore în parcurgerea programei 
şcolare, toate cadrele didactice au raportat parcurgerea materiei conform planificării semestriale. 

S-a acordat atenţia cuvenită organizării consiliilor de lucru din şcoală. De asemenea, Consiliul de 
administraţie a fost constituit conform legislaței în vigoare. 

Au fost procurate documentele curriculare oficiale, manualele şi auxiliare curriculare. În privinţa 
manualelor, nu au fost discipline şi clase care nu au avut manuale suficiente. Manualele pentru clasa a VIII-
a au sosit pe parcursul întregului semestru I. Ca auxiliare curriculare s-au folosit caiete de exerciţii, culegeri 
de texte şi de probleme, cărţi de la biblioteca colegiului, CD-uri educaţionale la fizică, matematică, chimie, 
biologie, istorie, lb. română, cât şi resurse educaționale de pe internet. Fiecare arie curriculară dispune de 
câte un laptop, toate sălile corpului A si corpului M sunt dotate cu videoproiectoare, iar pentru corpul C 
exista videoproiectoare portabile, o parte din sălile de clasă fiind dotate cu laptopuri, pentru eficientizarea 
lucrului online. 

Schemele orare au fost echilibrate şi au implementat curriculum-ul stabilit. Eficienţa personalului şi 
a elevilor s-a realizat prin utilizarea adecvată a resurselor de timp în cadrul unui program, orar bine stabilit 
în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectând curba de efort intelectual şi fizic. Pentru semestrul al doilea, începând cu 11.01.2021 s-au 
realizat orare adecvate învățării online, fiecare profesor având o agendă a tuturor activităților școlare și 
extrașcolare. 

La începutul anului școlar a fost elaborat proiectul activităţilor extracurriculare de catre 
coordonatorul de proiecte şi programe educative, profesor Roșca Silviu Iulian, iar proiectele activităţilor 
extraşcolare de către diriginţi. Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul 
activităţilor educative propuse de ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii. Au fost desfăşurate activităţi 
extracurriculare variate cu scopul de a îmbunătăţi curriculum-ul, iar în aldoilea semestru activități online. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din Colegiul Naţional „Al.I.Cuza”, pe parcursul anului 
şcolar 2020-2021, a avut ca scop ridicarea standardelor de calitate ale educaţiei formale şi non-formale prin 
complementarizarea lor în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a formării lor ca cetăţeni europeni 
pro-activi. Astfel, activităţile propuse şi desfăşurate pe tot parcursul anului şcolar au avut ca obiective 
recunoaşterea educaţiei non-formale, ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală, şi întărirea statutului 
activităţii educative şcolare şi extraşcolare, ca spaţiu de dezvoltare personală. 

Comisia de curriculum este formată din responsabilii de comisii/catedre metodice care au organizat 
coordonat, monitorizat și raportat activitatea de specialitate a membrilor acestor comisii după cum 
urmează: 
 

DEZVOLTARE SI RELATII COMUNITARE 

 
 Pe înreg parcursul anului şcolar 2020-2021 au fost organizate întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţii 
locale, ai agenţilor economici şi ai altor unităţi şcolare cu ocazii festive, parteneriate şi concursuri şcolare. 
 În cadrul şedinţelor şi a întâlnirilor planificate, directorul şcolii a informat părinţii  şi consilierii locali 
în legătură cu activităţile şcolare şi extraşcolare, prevederile ROFUIP şi cu derularea proiectelor şcolii. 
 Colaborarea şcolii cu autorităţile locale, respectiv cu Primăria şi Consiliul Local a fost deschisă şi 
eficientă, concretizată în asigurarea condiţiilor bune de învăţământ. Astfel au fost găsite soluţii financiare 
pentru funcţionarea școlii cu respectarea normelor PSI, de asistenţă sanitară, securitate şi siguranţă, cât și 
pentru derularea proiectului de Refacere a acoperișului corpului A și a tâmplăriei interioare si exterioare -
corp A. 
 Pentru asigurarea securităţii şcolii şi a elevilor au fost organizate întâlniri de lucru cu membrii comisiei 
de asigurare a siguranţei în şcoală şi reprezentanţii Poliţiei locale, realizăndu-se si simulări de evacuare a 
elevilor și personalului în situații de incendiu sau de cutremur. 
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 Au fost organizate acţiuni comune cu reprezentanţii Poliţiei pentru prevenirea şi combaterea 
delicvenţei juvenile, precum și cu organizații neguvernamentale. 
 Diseminarea rezultatelor proiectelor şcolii s-a făcut în şedinţele cu părinţii, pe site-ul și pe pagina 
oficiala de facebook ale Colegiului National „Al.I.Cuza”, precum și în presă. 
 

COLABORAREA CU PĂRINŢII/ELEVII/PROFESORII/MEMBRII CA 

 Relaţia dintre şcoală şi părinţii elevilor a fost foarte bună, chiar dacă au existat şi unele sincope în 
special în ceea ce priveşte implicarea voluntară a părinţilor în viaţa şcolii. 
 In luna octombrie 2020 a avut loc adunarea generala a parintilor in vederea constituirii Consiliului 
reprezentativ al parintilor pentru anul scolar 2020-2021 si elaborarii unui regulament intern al acestuia. 
Consiliul s-a reunit conform graficului intocmit, dar si atunci cand a fost necesară consultarea parintilor 
pentru solutionarea unor probleme de interes general (de exemplu introducerea tricourilor inscripționate cu 
însemnele colegiului). Acesta s-a intrunit in vederea discutarii si a organizarii diferitelor aspecte de ordin 
intern, incercand rezolvarea problemelor legate de desfasurarea procesului instructiv – educativ. 
 Pe parcursul întregului an școlar 2020-2021 și în special în semestrul al doilea al anului școlar, pe 
perioada desfășurării cursurilor online datorită pandemiei comunicarea cu profesorii, elevii, părinții, 
profesorii diriginți și membri CA s-a realizat prin intermediul platformelor  GSuite (goolge classroom și 
meet), catalog online(platforma adservio și zoom), grupuri de whatsapp, teams, skype, etc. 
 Grupurile membrilor Consiliului Profesoral și al Consiliului de Administrație, existente pe WhatsApp, 
au stat la baza comunicării online între conducerea școlii și profesori, pe de o parte, și conducerea școlii și 
membrii Consiliul de Administrație, pe de altă parte. 
 Prin aceste grupuri s-au făcut principalele comunicări și s-au convocat ședințele video pe Zoom sau pe 
Google Meet. Ședințele CP și CA s-au desfășurat conform planificărilor existente, doar că întâlnirile au 
fost în mediul online. A fost stabilit un orar de desfășurare a activităților didactice, de comun acord cu 
elevii, iar acesta a fost afișat pe site-ul școlii. 
 100% din elevii şcolii noastre(total - 881) au accesat și participat la învățământul online pe platformele 
de învățare amintite mai sus. De asemenea toți profesorii școlii noastre(total - 59) au participat și au ținut 
astfel de lecții. 

 

COLABORAREA CU MASS-MEDIA 

 Rezultatele şcolare, activităţile derulate, proiectele implementate, acţiunile desfăşurate au fost 
mediatizate în mass-media locală prin intermediul publicaţiilor: “Ziarul de Vrancea”, “Monitorul de 
Vrancea”,”Vrancea 24”, a posturilor de televiziune Atlas, Focus TV, Prima TV. 
 
 

Direcţiile prioritare ale Colegiului National „Al.I.Cuza” , pentru anul şcolar 2020-2021 stabilite prin 
planul managerial au fost: 
1. Diversificarea ofertei educaţionale şcolare şi extraşcolare centrată pe nevoile şi interesele 
elevilor şi comunităţii în vederea formării durabile a personalității tinerilor.  
- Centrul Cultural Cuza-club teatru, club fotografie, club muzică, jurnalism, Debate, Impact, arte 
vizuale, Clubul de Robotică 
- Dezvoltarea competențelor TIC atât pentru profesori cât și pentru elevi necesare activităților online 
- Examene ECDL, examene Cambridge 
- Școala altfel -Program activități extracurriculare care să acopere o paletă extinsă de competențe 
- Pregătire si selecție elevi pentru clasa a V-a -2021/2022, simulări examene naționale 
- Ziua Porților deschise, organizare simulări ale examenelor naționale, organizare examene 2021 
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2. Modernizarea demersului didactic prin dezvoltarea resurselor umane și materiale,  în vederea 
asigurării calității serviciilor educaționale și stimularea excelenței 
- Formare resurse umane-susținere grade didactice, cursuri de utilizare a resurselor educaționale cu 
ajutorul tehnologiei  
- Participarea la concursul pentru gradații de merit 
- Susținerea performanței prin cursuri de pregătire suplimentară și prin premierea olimpicilor cu 
sprijinul asociației CUZIȘTI IMPLICAȚI 
- Realizarea reparațiilor la corpul A(tâmplărie, acoperiș)  
- Derularea proiectului REABILITĂREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA 
INVESTIȚIEI- spaţii şcolare CNAIC prin CNI 
3. Dezvoltarea dimensiunii europene a Colegiului Național Al. I. Cuza prin derularea de proiecte şi 
parteneriate locale, naţionale şi europene 
- Proiecte 
- Parteneriate 
- Seminarii, conferințe naționale și internaționale 
- Participare în proiecte Erasmus + 
- Proiecte în cadrul SNAC 
4. Promovarea imaginii şcolii la nivel local, național și internațional 
- Premii și mențiuni la olimpiade și concursuri desfășurate online  
- Școala altfel 
- Revista on line Cuza 47  
- Ziua Colegiului, Ziua Porților deschise, Ethosul școlar 
- Festivități de absolvire 
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Analiza SWOT 
Puncte forte. 
Factori interni care avantajează predarea online 

Puncte slabe. 
Factori interni care dezavantajează predarea 
online 

Elevi: 

 Oferă o doză mare de flexibilitate în 
gestionarea timpului de învățare 

 Elevii comunică mai mult și mai des prin 
intermediul instrumentelor digitale 

 Dezvoltă abilități pentru învățarea continuă 
 Elevii sunt mai obișnuiți cu un astfel de 

mediu și oferă feedback direct 
 Dezvoltă abilitatea de căuta și prelucra 

informație cu ajutorul internetului 
 Dezvoltă capacitatea de utiliza instrumentele 

TIC 
Profesori: 

 Marea majoritate a profesorilor s-au adaptat 
ușor și au folosit eficient platformele de 
învățare 

 Existența mijloacelor de comunicare 
electronică 

 Flexibilitate în organizarea muncii 

Elevi: 

 Pentru unii elevi care au pus un mare accent 
pe învățarea în clasă, a fost un pas înapoi 

 Unii elevi nu-și pot gestiona singuri timpul 
și ritmul de învățare 

 Unii elevi nu pot înțelege responsabilitatea 
lecțiilor online, din confortul 
căminului(înțeleg acest timp ca pe o vacanță) 

 Poate determina anxietate; 

Profesori: 

 Lipsa de experiență sau experiența redusă 
pentru activitatea online 

 Lipsa lecțiilor în format electronic ce se pot 
folosi în activitatea online 

 Lipsa echipamentelor necesare pentru a 
derula lecții în format online 

 Lipsa de timp pentru realizarea materialelor 
suport asociate lecțiilor 

Oportunități. 
Factori externi favorabili predării online 

Amenințări. 
Factori externi care împiedică desfășurarea 
predării online 

 Abilitățile tehnologice, și abilități de viață 
precum managementul timpului, 
independența și autodisciplina. 

 Interacțiune și discuție sporită de la elev la 
profesor și de la elev la elev; 

 Materiale, idei și sugestii bogate 

Activitatea online este percepută de către profesori, 
elevi, părinți mai puțin credibilă și eficientă 

Lipsa unei viziuni unitare pe termen lung, cu privire 
la trecerea spre activitatea online; 

Scepticismul și rezistența la schimbare a factorilor 
implicați în activitatea de predare online 
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Factori interni care avantajează predarea cu prezență fizică 
Puncte forte: 
 pregătirea foarte bună în domeniul specialităţii a majorităţii profesorilor; 
 preocuparea profesorilor de a realiza activităţi al căror principalul scop este dezvoltarea 

competențelor conforme cu standardele curriculare naţionale; 
 preocupare pentru pregătirea profesională a cadrelor didactice prin participarea la diferite cursuri de 

specialitate; 
 mediile mari de admitere, ale elevilor, la CNAIC; 
 devotamentul unor cadre didactice care s-au remarcat prin seriozitate şi numărul mare de activităţi 

desfăşurate cu elevii; 
 activitati extrascolare şi extracurriculare atractive (vizionari, spectacole, serbari, actiuni caritabile 

etc), implicand elevii in viata comunitatii locale; 
 buna colaborare cu Asociatia “Cuzisti implicati” care si-a aratat permanent disponibilitatea de a 

veni in sprijinul şcolii  
 vizibilitatea actului educational in comunitate prin mediatizarea activitatilor extrascolare si 

extracurriculare. 
 Obtinerea de 6 calificative de EXCELENT la evaluarea externă a ARACIP și 37 calificative de FB 

Puncte slabe: 
 interacţiune slabă între membrii comisiilor şi formalismul activităţilor comisiilor metodice; 
 punctualitatea cadrelor didactice la ore şi nerespectarea termenelor de predare a unor documente; 
 neimplicarea unor cadre didactice în activităţi educative extracurriculare. 
 numărul redus de asistenţe şi interasistenţe 
 slaba motivare a elevilor cu posibilitati de performanta 
 cooptarea elevilor capabili de performanta in diverse activitati simultane 

Oportunităţi: 
 interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare şi învăţare nonformală; 
 interesul pentru participarea elevilor la concursurile scolare 
 valorificarea potentialului creativ al elevilor prin initierea de noi proiecte educative si asumarea de 

roluri; 
 deschiderea activitatii educative spre implicare si responsabilizare in viata comunitatii; 
 existenta consilierului psihopedagogic in unitate; 
 amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generatii de programe si proiecte de 

cooperare internationala; 
Ameninţări : 
 suprasolicitarea unor cadre didactice şi neimplicarea altora; 
 subfinanţarea educaţiei; 
 dezavantajul creat de programele scolare incarcate care nu permit dezvoltarea componentei 

educative; 
 timpul limitat pentru participarea la programe educative. 
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Date statistice 
1. Performanțe școlare ale elevilor 
a. Procentul de promovabilitate la sfârșitul anului școlar după examenele de corigență 
 
 An de studiu 2019-2020 2020-2021 

C
ic

lu
  

gi
m

na
zi

al
 V 100% 100% 

VI 100% 100% 

VII 100% 100% 

VII 100% 100% 

 An de studiu 2019-2020 2020-2021 

C
ic

lu
 li

ce
al

 IX 100% 100% 

X 100% 100% 

XI 100% 100% 

XII 100% 100% 

 
În acest an școlar, datorită situației create de desfășurarea orelor in sistem online, nu au fost 

elevi corigenți sau repetenți. 
b. Dispersia mediilor pe cele două cicluri de învățământ (numeric și procentual). 
  Dispersia mediilor   

(numeric) 
Dispersia mediilor (procentual) 

An de 
studiu 

Grupe de medii An școlar 2020-2021 

V 
5-6,99 0 0% 
7-8,99 0 0% 
9-10 26 100% 

VI 
5-6,99 0 0% 
7-8,99 0 0% 
9-10 57 100% 

VII 
5-6,99 0 0% 
7-8,99 5 8,62% 
9-10 53 91,38% 

VIII 
5-6,99 0 0% 
7-8,99 9 16,98% 
9-10 44 83,01% 

IX 
5-6,99 0 0% 
7-8,99 13 7,60% 
9-10 158 92,40% 

X 
5-6,99 0 0% 
7-8,99 11 6,29% 
9-10 164 93,71% 

XI 
5-6,99 0 0% 
7-8,99 34 20,00% 
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  Dispersia mediilor   
(numeric) 

Dispersia mediilor (procentual) 

An de 
studiu 

Grupe de medii An școlar 2020-2021 

9-10 136 80,00% 

XII 
5-6,99 0 0% 
7-8,99 17 10,24% 
9-10 149 89,76% 

 
2. Rezultatele elevilor la Evaluarea Națională 2021 și Examenul Național de Bacalaureat 2021 
 

În cadrul examenului de Evaluare Națională 2021, elevii celor 2 clase a VIII-a au obținut următoarele 
rezultate, pe grupe de medii: 
 

Promovați pe grupe de medii 
6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 
4 6 23 20 0 
 

 
 

Din tabelul și graficul prezentat anterior rezultă că elevii claselor a VIII-a de la Colegiul Național 
„Al. I. Cuza” Focșani au fost bine pregătiți și au obținut rezultate bune, situându-se pe locul doi pe județ și 
pe locul 114 pe țară. 

Procentul de promovabilitate în cadrul Evaluării Naționale a fost de 100%. 
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În cadrul examenului de Bacalaureat 2021, elevii colegiului au obținut următoarele rezultate, pe 

grupe de medii: 
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<5 
5-

5.99 
6-

6,99 
7-

7,99 
8-

8,99 
9-

9,99 
10 

Sesiunea 
(vară+toamnă) 168 168 0 0 2 1 1 166 7 26 54 78 1 
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Procentul final de promovabilitate, după prima sesiune de Bacalaureat, a fost cu mult peste media pe 
țară și printre cele mai mari pe județ, de fapt procentul de 98,81% este o constantă pentru rezultatele 
obținute de elevii noștri la acest examen. 
 

În concluzie, putem aprecia că activitatea instructiv-educativă din colegiul nostru beneficiază de un 
potențial uman și material deosebit, constantă ce a favorizat și rezultatele notorii din anul școlar 2020 – 
2021. Elevii ating un nivel de performanță foarte bun, pot prelucra și analiza informații, pot investiga, 
cerceta, elabora proiecte, pot rezolva probleme specifice, au deprinderi de muncă independentă, de 
comunicare eficientă și de creație. Activitățile extracurriculare/extrașcolare desfășurate sunt foarte diverse 
și vizează atragerea elevilor prin implicarea lor nu numai în calitate de participanți, ci și în calitate de 
organizatori. 

 
 
 
 
 

Director, 
prof. Săndulescu Andreea Raluca 


