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

AN ŞCOLAR 2021-2022 
 

Activităţile desfăşurate în Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” – Focşani, ȋn anul şcolar 2021-2022,  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 2021-2022) 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 anului şcolar 

2021-2022, 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 pentru anul școlar 2021-2022 
pornind de la țintele strategice din Proiectul de Dezvoltare Instituțională 2021-2025, 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 arii / 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-VIII. Compartimentele secretariat, administrativ-financiar, informatic, biblioteca și 
compartimentul laboratoare au elaborat planurile anuale în funcție de specificul colegiului și de resursele 
existente. 

Activitatea desfăşurată de întregul personal al Colegiului Naţional “Al. I. Cuza” pe parcursul anului 
şcolar 2021-2022 s-a derulat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi sub directa coordonare a 
Inspectoratului Şcolar Judetean Vrancea.  
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Activitatea a fost coordonată şi condusă de directorul colegiului, prof. Andreea Raluca Săndulescu și 
directorul adjunct, prof. Iulia-Alina Cucu. 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 și 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 și 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 2022 – clasa a VIII-a şi a Examenului de Bacalaureat 2022; 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; 

 au fost consultaţi părinţii şi elevii  privind alegerea curriculum-ului la decizia şcolii 2022-2023. 
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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.  

 
 RESURSE UMANE 
În anul şcolar 2021-2022, Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” a funcţionat cu clasele V-XII 

pentru învăţământul de zi, cursurile desfăşurându-se în două schimburi în două corpuri, după cum urmează: 
 gimnaziu : 7 clase – 195 elevi, în corpul M clasele V-VII, în corpul A cls. a VIII-a (orele 8-14) 
 liceu: 24 clase –  691 elevi, în corpul A clasele XI-XII (orele 8 – 14), 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 2021-2022 a cuprins 886 de elevi şi a fost organizată pe două nivele: 
gimnazial – 195 de elevi şi liceal – 691 de elevi repartizaţi astfel: 

 
EFECTIVUL DE   ELEVI LA INCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR 2021-2022 

 
Nivel  de invatamant Clasa Total elevi din care fete 

 
Gimnazial 

V 54 26 
VI 26 8 
VII 57 31 
VIII 58 25 

 
Liceal 

IX 163 79 
X 177 108 
XI 181 109 
XII 170 96 

Total  886 484 
 

SITUAŢIA ŞCOLARĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI ȘCOLAR 2021-2022 

  
Nivel de învăţământ Clasa Înscrişi Rămaşi Promovați % 
 
 
 
Gimnazial 

V A 27 27 27 100 
V B 27 27 27 100 
VI A 26 25 25 100 
VII A 29 31 29 100 
VII B 28 27 28 100 
VIII A 31 27 31 100 
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VIII B 27 26 27 100 
TOTAL GIMNAZIU 195 194 194 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liceal 

IX A 27 26 26 100 
IX B 26 26 26 100 
IX C 25 26 26 100 
IX D 30 30 30 100 
IX E 29 28 28 100 
IX F 26 26 26 100 
X A 29 28 28 100 
X B 31 31 31 100 
X C 30 30 30 100 
X D 26 26 26 100 
X E 30 30 30 100 
X F 31 31 31 100 

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

XII A 27 27 27 100 
XII B 26 26 26 100 
XII C 27 27 27 100 
XII D 29 29 29 100 
XII E 30 30 30 100 
XII F 31 31 31 100 

TOTAL LICEU 691 685 685 100 
 

PROGRAME   

 Bani de liceu - 11 elevi beneficiari ai programului 
 Programul pentru școli al României Lapte si corn - 195  elevi de gimnaziu beneficiari ai 

programului 
           

Nr. crt. Tipul bursei Numar burse 
1 Burse de studiu 5 
2 Burse sociale 21 
3 Burse de merit 446 

 

FRECVENTA ELEVILOR  

 
Nivel de invatamant Clasa Total absente Motivate Nemotivate 

 
 
 

V A 169 169 0 
V B 80 71 9 
VI A 339 265 74 
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Gimnazial VII A 362 231 131 
VII B 412 244 168 
VIII A 229 186 43 
VIII B 637 404 233 

TOTAL GIMNAZIU 2228 1570 658 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liceal 

IX A 356 166 190 

IX B 414 243 171 

IX C 204 127 77 

IX D 211 129 82 

IX E 557 329 228 

IX F 411 236 175 

X A 505 301 204 

X B 410 245 165 

X C 531 305 226 

X D 714 424 290 

X E 813 440 373 

X F 899 566 333 

XI A 1234 1095 139 

XI B 456 216 240 

XI C 641 426 215 

XI D 1271 949 322 

XI E 1028 658 370 

XI F 859 636 223 

XII A 850 553 297 

XII B 613 330 283 

XII C 797 517 280 

XII D 1167 867 300 

XII E 1207 916 291 
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XII F 1223 863 360 

TOTAL LICEU 17 371 11 537 5 834 
 

3.2 PERSONAL DIN CNAIC 

Total cadre didactice – persoane fizice care funcţionează în 
şcoală în anul şcolar 2021-2022:  

56 

Din care personal  pensionar la plata cu ora 3 
Din care personal  din alte unităţi la plata cu ora  7 
Personal titular cu funcţia de bază la CNAIC 36 
Suplinitori cu functia de baza in CNAIC  4 
Personal cu funcţia de bază în alte unităţi şcolare  3 
Suplinitori cu functia de baza in alte unitati 3 
Total  personal didactic auxiliar  7 
Total personal nedidactic 11 
Total personal  74 
Total norme aprobate ISJ 69,0764 

 

NUMĂR CADRE DIDACTICE –GRADE DIDACTICE 

Debutant Definitiv Gradul II Gradul I şi doctorat Total 

2 7 7 40 (din care 5 cu dr.) 56 

3. 3  RESURSE MATERIALE 

 În anul școlar 2021-2022 au fost realizate dotări și lucrări de întreținere a bazei materiale existente, 
astfel: 
- dotare cu sistem de sonorizare și staţie radio, 1 tablă interactivă; 
- s-au achiziţionat 10 laptop-uri, 1 imprimantă pentru diplome și 1 calculator, 2 multifuncţionale de 
capacitate medie, 2 monitoare. 
- s-au achiziţionat materiale de curăţenie și dezinfectanţi, jaluzele pentru laboratorul de chimie, biologie, 
cancelarie, hol scări profesori, secretariat și biroul directorului adjunct, sala de clasă A3; 
- s-a refăcut instalaţia de ȋncălzire și s-au montat calorifere noi de aluminiu ȋn Minicolegiu; 
- s-au renovat două săli de clasă și s-au ȋnlocuit ușile de la trei săli din Corpul C; 
- a fost schimbat parchetul din toate sălile de clasă din corpul A și din Minicolegiu; 
- s-au ȋnlocuit toate corpurile de iluminat din sălile de clasă corp A și de pe holuri, cu corpuri de iluminat 
cu LED; 
- a fost amenajat un izolator, s-a refăcut instalaţia de ȋncălzire și instalaţia de apă rece și apă caldă de la 
acest izolator, a fost montat un boiler electric; 
- au continuat lucrările  la investiţia „Refacere tâmplărie interioară și exterioară  și refacere acoperiș  Corp 
A” cu montarea tâmplăriei exterioare și vopsirea ușilor de la clase; 
- au fost zugrăvite complet Corpul A, C și Minicolegiul; 
- a fost ȋnlocuită gresia din Corpul A (parter + etaj); 
- reparaţii cabinet stomatologic (ȋnlocuire linoleum PVC antibacterian și zugrăveli). 
 De asemenea, au fost demarate procedurile privind ȋntocmirea documentaţiei ȋn vederea reparaţiilor 
capitale pentru Corpul C și relocarea punctului termic, care va permite desfiinţarea Corpului B.  
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3.4  RESURSE FINANCIARE 

 Sursele de finanțare în anul școlar 2021-2022 au fost:  
 

- Finanțarea de la bugetul de stat  prin Inspectoratul Școlar Județean Vrancea   
 

 Sem I Sem II 
Cheltuieli de personal 1.352.520  lei 2.963.685lei 
Asistență socială 5.432  lei 8.527 lei 
Bani de liceu 10.060  lei 16.858 lei 
Dobânzi 128  lei 926  lei 

 
- Finanțarea de la bugetul de stat prin bugetul local :  

 
 Sem I Sem II 
Bunuri și servicii     374.467 lei 297.834 lei 
Asistență socială 17.710 lei 40.289 lei 
Burse elevi                        94.500 lei 437.249 lei 

 
- Venituri proprii   7.068 lei (sem I) + 4489 lei (sem II) 
- Sponsorizări-bunuri (lei) 

 
 ORIENTAREA ŞI CONSILIEREA ELEVILOR 
 

Au fost realizate ore de dirigenție cu invitați, excursii tematice, prezentarea ofertelor universităților  
din țară  și  străinătate, precum și consilierea elevilor și părinților la cabinetul psiho-pedagogic al 
colegiului. 

 
 PARTENERIATE ȘI COLABORĂRI/PROIECTE EDUCAȚIONALE  
- sunt cuprinse ȋn raportul coordonatorului pentru proiecte și programe educative. 

 
 Rapoartele COMISIILOR LA NIVELUL CNAIC ÎN ANUL ȘCOLAR  2021-2022 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 Maiereanu 
Alina 
Gigliola 

1. Lb. şi lit. română şi lb. 
latina 

Milea Sorina 

2. Limbi moderne  Porumb 
Manuela  

3. Matematică și științe Oancia Silvia 
Badiu Niculina 

4. Tehnologii  Mereuță Elena 
Camelia 

5. Om şi societate  Șerban Lămîița 
Lupu Alis 
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Nr. 
crt. 

Caracterul 
comisiilor  
permanent/ 
ocazional 

Denumire comisie Responsabil Componenţă comisie 

6. Educaţie muzicală și 
educaţie plastică  

Opaiţ Ovidiu 
Octavian 

7. Educaţie fizică şi sport Roșca Silviu 

b.  Permanent Comisia de evaluare şi 
asigurare a calităţii  

Badiu 
Niculina 

Ciovîrtă Lucian, Şerban Lămâiţa, Opaiţ 
Ovidiu, Tănase Neculai, Ghiorghiţă Gina, 
Paraschivoiu Daria, Ţandără Ionuţ, Mereuţă 
Camelia 

c.  Permanent Comisie dezvoltare 
profesională și evoluție în 
carieră 

Hȋrnea 
Carmen 

Sîrghie Daniela, Pîrvu Mirela 

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

Săndulescu 
Andreea 

Secretar: Bîndar Vasile 
Membri: Cucu Alina, Mihu Caliopia, Roşca 
Silviu, Norocea Ana Maria, Ene Daniela, 
Ionaşcu Vasile 

e.  Permanent Comisia pentru control 
managerial intern  

Cucu Iulia 
Alina  

Ploscaru Cristina, Pătrunjel Cornelia, Bîndar 
Vasile, Popescu Ana Luiza, Badiu Niculina, 
Roşca Silviu Iulian 

f.  Ocazional Comisia pentru programe 
şi proiecte educative 

Roșca 
Silviu 
Iulian 

Obodariu Gabriela, Vișinescu Elena, 
Mereuță Camelia, Diac Loredana 

g.  Ocazional Comisia anti-bullying  Săndulescu 
Andreea 

Rădeanu Maria, Sirghie Daniela, Odobariu 
Gabriela, Neagu Mihaela, Antonescu 
Claudia, Opaiţ Ovidiu, Diac Loredana, 
Militaru Iulian, Burduja Irina 

h.  Ocazional Comisia pentru etică și 
conduită profesională  

Vişinescu 
Elena 

Cucu Alina, Lupu Alis, Necula Ramona, 
Țîțu Ion – secretar,  
Observatori: Țandără Ionuț, Mereuță 
Camelia 

i.  Ocazional  Comisia de inventariere Cucu Alina Membri: Ciovîrtă Lucian, Roşca Silviu, 
Teodor Mihai, Dobroiu Claudia, Ene 
Daniela, Popescu Ana Luiza 

j.  Ocazional Comisia de întocmire a 
orarului 

Sandulescu 
Andreea 

Obodariu Gabriela, Oancia Silvia, Mereuță 
Camelia 

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

Cucu Alina Ciovîrtă Lucian, Roşca Silviu 

l.  Ocazional Comisia de analiză a 
ofertelor şi serviciilor 

Cucu Alina Milea Sorina, Neagu Mihaela, Uleanu 
Cătălin, Bîndar Vasile 

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

Cucu Alina Ciovirta Lucian, Țîțu Ion, Roșca Silviu, 
Popescu Ana Luiza 

n.  Ocazional Comisia pentru verificarea Săndulescu Ploscaru Cristina-secretar șef, Huţanu 
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Nr. 
crt. 

Caracterul 
comisiilor  
permanent/ 
ocazional 

Denumire comisie Responsabil Componenţă comisie 

documentelor şcolare şi a 
actelor de studii 

Andreea Mariana-profesor 

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

Săndulescu 
Andreea 

Membri: Oancia Silvia, Cucu Alina, 
Secretar: Ploscaru Cristina 
Observatori: Țandără Ionuț, Mereuță 
Camelia 

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

Cucu Alina Membri: Teodor Mihai, Obodariu Gabriela, 
Huțanu Mariana, Paraschivoiu Daria - elev 
Secretar: Opaiț Ovidiu 

q.  Ocazional Comisia pentru 
promovarea imaginii 
colegiului si gestionarea 
site-ului scolii 

Obodariu 
Gabriela 

Ciovîrtă Lucian, Oprea Tiberiu, Oprea 
Mihaela, Boicu Ana Maria 

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

Săndulescu 
Andreea 

Membri: Cucu Alina, Obodariu Gabriela, 
Sîrghie Daniela, Vișinescu Elena, Lupu Alis,  
Reprezentant părinți: Militaru Iulian, 
reprezentant elevi: Iancu Diana 

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

Diac 
Loredana 

Necula Ramona, Uleanu Ioan Cătălin,  
Ciovîrtă Lucian – informatician - încărcare 
baza de date în aplicatia Bani de liceu; Gutu 
Monica/Bogdan Liliana – secretar 

t.  Ocazional Comisia paritară Săndulescu 
Andreea 

Cucu Alina – reprezentanți angajator 
Mereuță Camelia, Țandără Ionuț – 
reprezentanți sindicat 
Huțanu Mariana, Vișinescu Elena – 
supleanți 
Porumb Manuela - secretar 

u.  Ocazional Comisia de mobilitate la 
nivelul unităţii de 
învătământ 

Şerban Anii 
Lămâiţa 

Hîrnea Carmen Viorica  
Oprea Tiberiu  
Lupu Alis 
Pîrvu Mirela Verginica 

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

Săndulescu 
Andreea 

Membri: Cucu Alina, Ciovîrtă Lucian 

w.  Ocazional SNAC Diac 
Loredana 

Șerban Anii Lămâița,  
 Hîrnea Carmen Viorica 

x.  Ocazional Comisia de gestionare a 
activităților derulate prin 

Săndulescu 
Andreea 

Administrator : Ciovȋrta Lucian 
Membri: Ploscaru Cristina, Guţu Monica, 
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Nr. 
crt. 

Caracterul 
comisiilor  
permanent/ 
ocazional 

Denumire comisie Responsabil Componenţă comisie 

SIIIR Raluca Pătrunjel Cornelia, Bȋndar Vasile, Oancia 
Silvia, Vișinescu Elena 

 
 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 

 

B. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL 

 CURRICULUM 

 
Curriculum-ul oferit de Colegiul Naţional “Al. I. Cuza” pe parcursul anului şcolar 2021-2022 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. 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 
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. 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, limba română, cât şi resurse educaționale de pe internet. Fiecare arie curriculară dispune de câte un 
laptop, toate sălile corpului A și corpului M au fost dotate cu videoproiectoare, iar pentru corpul C există 
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.  
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La începutul anului școlar a fost elaborat proiectul activităţilor extracurriculare de către 
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. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”, pe parcursul 
anului şcolar 2021-2022, 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. 
 

 DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE 

 
 Pe întreg parcursul anului şcolar 2021-2022 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 și 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, realizându-se și simulări de evacuare a 
elevilor și personalului în situații de incendiu sau de cutremur. 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 
oficială 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. În luna octombrie 2021 a avut loc adunarea 
generală a părinţilor, ȋn vederea constituirii Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru anul școlar 2021-
2022 și elaborării unui regulament intern al acestuia. Consiliul s-a reunit conform graficului ȋntocmit, dar și 
atunci când a fost necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes general (de 
exemplu introducerea tricourilor inscripționate cu însemnele colegiului). Acesta s-a ȋntrunit ȋn vederea 
discutării și a organizării diferitelor aspecte de ordin intern, ȋncercând rezolvarea problemelor legate de 
desfășurarea procesului instructiv – educativ. Ședințele CP și CA s-au desfășurat conform planificărilor 
existente.  

 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. 
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Analiza SWOT 

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; 
 procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat – 100%; 
 devotamentul unor cadre didactice care s-au remarcat prin seriozitate şi numărul mare de activităţi 

desfăşurate cu elevii; 
 activităţi extrașcolare şi extracurriculare atractive (vizionări, spectacole, serbări, acţiuni caritabile 

etc.), implicând elevii ȋn viaţa comunităţii locale; 
 vizibilitatea actului educaţional ȋn comunitate prin mediatizarea activităţilor extrașcolare și 

extracurriculare. 
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 posibilităţi de performanţă; 
 cooptarea elevilor capabili de performanţă ȋn diverse activităţi simultane. 

Oportunităţi: 
 interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare şi învăţare nonformală; 
 interesul pentru participarea elevilor la concursurile școlare; 
 valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative și asumarea de 

roluri; 
 deschiderea activităţii educative spre implicare și responsabilizare ȋn viaţa comunităţii; 
 existenţa consilierului psihopedagogic ȋn unitate; 
 amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe și proiecte de 

cooperare internaţională. 
Ameninţări : 
 suprasolicitarea unor cadre didactice şi neimplicarea altora; 
 subfinanţarea educaţiei; 
 dezavantajul creat de programele școlare ȋncărcate care nu permit dezvoltarea componentei 

educative; 
 timpul limitat pentru participarea la programe educative. 

 Date statistice 

1. Performanțe școlare ale elevilor 
a. Procentul de promovabilitate la sfârșitul anului școlar după examenele de corigență 
 
 An de studiu 2020-2021 2021-2022  

C
ic

lu
  

gi
m

n
az

ia
l

V 100% 100% 

VI 100% 100% 

VII 100% 100% 
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VII 100% 100% 

 An de studiu 2020-2021 2021-2022 

C
ic

lu
 li

ce
al

 IX 100% 100% 

X 100% 100% 

XI 100% 100% 

XII 100% 100% 

 
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 2021-2022 

V 
5-6,99 0 0 
7-8,99 0 0 
9-10 54 100 

VI 
5-6,99 0 0 
7-8,99 5 20,83 
9-10 19 79,17 

VII 
5-6,99 0 0 
7-8,99 3 5,35 
9-10 53 94,65 

VIII 
5-6,99 0 0 
7-8,99 5 8,77 
9-10 52 91,23 

IX 
5-6,99 0 0 
7-8,99 36 22,22 
9-10 126 77,78 

X 
5-6,99 0 0 
7-8,99 26 15,11 
9-10 164 84,89 

XI 
5-6,99 0 0 
7-8,99 34 19,10 
9-10 144 80,90 

XII 
5-6,99 0 0 
7-8,99 39 22,81 
9-10 132 77,19 

 
2. Rezultatele elevilor la Evaluarea Națională 2022 și Examenul Național de Bacalaureat 2022 
 

În cadrul examenului de Evaluare Națională 2022, 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 
3 4 18 33 0 
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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 68 pe țară. Cu toate acestea s-a observat o diferența mare între media de absolvire 9.65 și media de 
la evaluarea națională 8.02. 

Procentul de promovabilitate în cadrul Evaluării Naționale a fost de 100%. 
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În cadrul examenului de Bacalaureat 2022, 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) 171 171 0 0 0 0 0 171 3 25 65 76 2 
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Procentul final de promovabilitate la Bacalaureat - 2022 a fost de 100%, fiind singurul de acest fel din 
judeţ. 

 
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 2021 – 
2022. 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 


