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RAPORTUL ACTIVITĂŢII INSTRUCTIV – EDUCATIVE 
pentru anul şcolar 2016-2017 

 
 

1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 
 

   1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială  
Proiectarea managerială pentru anul şcolar 2016-2017 a însemnat realizarea la timp a 

următoarelor documente: Planul de dezvoltare al şcolii; Planul de şcolarizare; Programul 
managerial semestrial/anual,Planul Operațional; Oferta educaţională; Programul 
activităţilor educative şcolare şi extraşcolare; Programele de activităţi anuale şi 
semestriale ale catedrelor şi comisiilor de lucru; Statul de funcţii; Proiectul de buget pe 
2017; Tematica şedinţelor Consiliului Profesoral şi ale Consiliului de Administraţie. 
 
 1.2. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii 

 
 Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor 

La începutul anului şcolar 2016-2017, prin decizii interne s-au numit: secretarii 
consiliului profesoral şi de administraţie, diriginţii, şefii de comisii  metodice şi de lucru. 
Responsabilităţile privind coordonarea activităţilor pe care le presupune activitatea din 
şcoală s-au repartizat prin delegare membrilor consiliului de administraţie, şefilor de 
comisii. Pentru gestionarea corespunzătoare a timpului s-a stabilit, prin Regulamentul 
Intern, programul de lucru din şcoală pentru toate sectoarele de activitate. Orarul a fost 
realizat până la 15.09.2016.  

Prin sistemul de delegare a sarcinilor s-a realizat monitorizarea activităţii tuturor 
compartimentelor. În plus, în tematica şedinţelor lunare ale Consiliului de Administraţie 
s-au inclus, pentru fiecare lună, analize ale activităţilor şi problemelor fiecărui 
compartiment respectiv comisie.  
 

1.3 Management strategic; Management operational 
 

La baza realizării documentelor de proiectare managerială a stat viziunea instituţiei de a 
dezvolta şi consolida formarea culturii generale şi economice a elevilor precum şi dezvoltarea 
competenţelor MaST, în contextul europenizării şi internaţionalizării şcolii, precum şi misiunea 
şcolii de formare profesională a elevilor în domeniul afacerilor, ca viitori manageri şi oameni de 
afaceri, de îmbunătăţire a învăţământului general şi de specialitate, de crearea de parteneriate 
educative cu comunitatea locală, cu organizaţii nonguvernamentale, cu instituţiile de învăţământ. 
 Prioritară pentru instituţie a fost activitatea de pregătire profesională a elevilor, de 
asigurare a condiţiilor optime pentru studiu, de asigurarea securităţii acestora. 
 În realizarea activităţilor propuse, s-a pornit de la analiza activităţilor anterioare, de la 
rezultatele obţinute în anul anterior.  
 Pornindu-se de la conţinutul P.D.I., de la strategiile abordate, avînd la bază prorităţile din 
P.R.A.I. şi P.L.A.I. s-a realizat P.A.S.-ul, Programul managerial anual şi cel semestrial, punându-
se accent pe creșterea calității procesului instructiv-educativ, continuarea procesul de 
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informatizare a instituţiei, pe reabilitarea bazei materiale, pe crearea unui mediu de disciplină, 
securitate şi protecţie, pe iniţierea unor parteneriate strategice.  

Dacă informatizarea şi reabilitarea bazei materiale nu s-a realizat în întregime, procesul 
necesitând o perioadă mai mare de timp şi mai multe fonduri, celelalte scopuri strategice au fost  
realizate aproape în totalitate.  
 Rezultate bune în activitatea unei instituţii se obţin dacă organizarea întregului proces 
este realizată din timp şi conform obiectivelor. 
 În cadrul instituţiei noastre există organizate compartimente care acoperă toate direcţiile: 
compartimentul secretariat, compartimentul financiar, compartimentul didactic, compartimentul 
didactic auxiliar, compartimentul nedidactic, compartimentul managerial, toate funcţionând după 
programe şi reguli bine stabilite, având responsabilităţi cuprinse în fişele posturilor ale 
componenţilor. Pentru fiecare clasă există consiliul profesorilor clasei cu activităţi semestriale. 
La nivelul Colegiului activează cu bune rezultate Consiliul profesoral, ca for conducător şi care 
se întâlneşte bi sau trisemestrial, ori de câte ori apar de discutat şi luat hotărâri importante.  
Activitatea Consiliului profesoral se bazează pe activitatea comisiilor metodice, a comisiilor 
educative, a comisiilor de lucru, a lectoratelor cu părinţii, a comisiei pentru curriculum, comisii 
care au câte un responsabil, programe ale activităţilor anuale şi semestriale, sarcini bine stabilite.  

Managementul operaţional este asigurat de existenţa regulamentului intern care 
cuprinde prevederi pentru funcţionarea curentă a tuturor structurilor existente la nivelul şcolii.  
 Comisiile existente, membrii Consiliului de administraţie, cât şi toate compartimentele au 
responsabilităţi clare în cadrul colegiului.  
 Rezultatele obţinute demonstrează că fiecare comisie, fiecare membru  şi-au cunoscut 
sarcinile şi le-au dus la îndeplinire.  
 Un rol deosebit în realizarea obiectivelor propuse l-a avut şi procesul de monitorizare a 
tuturor activităţilor, monitorizare care şi-a dovedit eficienţa prin rezultatele obţinute în toate 
sectoarele de activitate. 

 În şcoală este amenajat un cabinet medical care are personal medical angajat. Există 
proceduri interne pentru asigurarea serviciilor medicale de urgenţă. Paza şi securitatea unităţii 
şcolare sunt asigurate pe parcursul desfăşurării cursurilor de către cadrele didactice de serviciu şi 
de un cadru militarizat în timpul cursurilor de după- amiază, iar în timpul nopţii prin sistemul de 
monitorizare şi alarmă propriu. 

Pregătirea cadrelor didactice pentru oră, modul de desfăşurare a orelor a fost monitorizat 
prin asistenţe la ore, prin discuţii cu elevii, cu responsabilii comisiilor metodice, prin activitatea 
comisiei de evaluare internă, prin testele şi chestionarele aplicate elevilor. 

Activităţile comisiilor metodice şi de lucru, au fost monitorizate prin participarea directă 
la activităţi, prin raportarea în Consiliul de administraţie a activităţii comisiilor prin responsabili, 
prin delegarea membrilor C.A. pentru a sprijini, ajuta şi supraveghea activităţile. În urma 
procesului de monitorizare s-a constatat că nu toate cadrele didactice s-au implicat suficient în 
procesul de pregătire al elevilor, pregătire făcută sporadic, urmând ca pentru viitor să se ia 
măsurile corespunzatoare îmbunătăţirii activităţii.  

Ţinând cont de rolul managementului în desfăşurarea procesului de învăţământ, apreciem 
că acesta a fost bine realizat, atât de cei doi directori, cât şi de Consiliul de administraţie. În 
realizarea unui bun management, s-a pornit de la cunoaşterea punctelor tari şi slabe ale activităţii 
de conducere. Printre punctele tari amintim câteva: cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei, 
cunoaşterea şi aplicarea în mod obiectiv a regulamentelor şcolare, a ordinelor forurilor 
conducătoare, cunoaşterea curriculumului naţional, unitatea de acţiune a directorilor, întocmirea 
tuturor documentelor necesare activităţii etc. iar dintre cele slabe: indulgenţa şi toleranţa în cazul 
unor acţiuni neconforme cu obiectivele, nesancţionarea promptă a abaterilor de la R.O.I. şi 
R.O.F.U.I.P.,etc.  
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Trebuie să amintim că în cadrul instituţiei noastre există o transparenţă totală în luarea 
deciziilor, decizii luate numai după trecerea problematicii prin Consiliul profesoral şi Consiliul 
de administraţie. Consiliul de administraţie din care fac parte cadre didactice, părinţi, 
reprezentanţi ai Consiliului local, a luat toate deciziile necesare unei bune desfaşurări a activităţii 
de instrucţie, educaţie, intreţinere şi reabilitare.  
 
2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 
 Spaţii pentru învăţământ : 

- 26 săli de clasa în cele 2  clădiri: 7 săli în corpul  A şi 19 săli în corpul B. 
- 3 cabinete : educaţie tehnologică, discipline economice, psihopedagogie; 
- 5 laboratoare: fizică – chimie, biologie, 3 laboratoare de informatică 2 în corpul B  
şi un laborator de informatică în corpul A; 

Şi în anul  şcolar 2016-2017 s-a continuat programul  de  modernizare a bazei 
materiale a şcolii si intreţinerea acesteia (s-a igienizat şi s-au efectuat reparaţii în sălile de   
clasă din ambele corpuri, s-au efectuat lucrări pentru autorizare ISU în Corpul B, s-au 
achiziționat laptop-uri 2 buc.).  

    Biblioteca  
Colegiul dispune de două biblioteci, câte o bibliotecă în fiecare corp de clădire, care 

deţin un numar  de 25.786 volume. Numărul constant de cititori este în ambele biblioteci de 
circa 930, iar ritmul mediu zilnic de împrumut/restituire este circa 100. Nu au fost probleme 
deosebite legate de procurarea manualelor. 

Baza sportivă 
În Corpul B şcoala dispune de un teren de educaţie fizică  o sală de clasă ,transformată în 

sală de sport, insuficientă ca spaţiu pentru desfăşurarea eficientă a orelor de educaţie fizică şi 
sport pe timpul iernii sau în zilele cu vreme nefavorabilă pentru efectuarea orelor în aer liber.  

Pentru construirea unei săli moderne, conform standardelor, s-a efectuat până în prezent 
un studiu de fezabilitate pentru viitoarea sală de educaţie fizică necesară şcolii. Cautăm soluţii 
privind  finanţarea pentru realizarea investiţiei propuse. 

Alte spaţii: 
Şcoala mai dispune de: 
- 21 de spaţii sanitare  
- 5 spaţii de depozitare materiale didactice. 

Spaţii folosite pentru practica în producţie a elevilor   
Pentru efectuarea stagiilor de practică prevazute în planul de învăţământ, şcoala dispune de: 
- un laborator de alimentaţie, realizat cu finanţare din bugetul şcolii, în cadrul căruia se 
realizează orele de instruire practică prevăzute la profilul turism şi alimentaţie; 
- două cabinete pentru firmele de exerciţiu în care se desfăşoară orele de instruire practică 
a elevilor de la clasele a XI-a, economic, admininistrație; 
- stagiile de instruire practică prevăzute la clasele de liceu s-au efectuat la agenţii economici 
în baza convenţiilor de practică. 

Baza materială asigură funcţionarea după un program în două schimburi. 
 

2.1. Resurse financiare 
 

      Bugetul şcolii este fundamentat în mod realist pe baza planului de şcolarizare propus. 
Priorităţile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare sunt legate de programele de 

învăţare şi priorităţile planificate şi reflectă într-o măsură considerabilă scopurile şi obiectivele 
unităţii. 
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3. RESURSE UMANE 
 

3.1. Populaţia şcolară 
Situaţia școlară, în ultimii doi ani școlari 

Anul 
școlar 

Număr 
elevi 

înscrisi la 
începutul 

anului 
școlar 

 

Veniti 
în 

timpul 
anului 
școlar 

 

Plecati 
la altă 

scoală în 
timpul 
anului 
școlar 

Număr 
elevi care 

au 
abandonat 

școala 

Număr 
elevi 

existenti la 
sfârsitul 
anului 

Promovați 
Repe-
tenți 

- (a) (b) (c) (d) (e=a+b-c-d) (f) (g) 
2015

-
2016 

1135 23 63 - % 1095 1084 
99,08

% 
11 

2016
-

2017 
1126 23 63 - % 1090 1054 

99,44
% 

6 

 

 
Analizând tendinţele demografice din zonă, populaţia de vârstă şcolară la nivelul Judeţului 

Călăraşi se află pe o curbă descendentă până în 2025. Însă, pentru şcoala noastră, acestă tendinţă 
nu a ridicat probleme, pentru realizarea planului de şcolarizare prevăzut pentru ultimii 2 ani 
şcolari, la toate nivelele de învăţământ: primar, gimnazial, liceal şi profesional. Nu s-au 
înregistrat situaţii de abandon şcolar. 

 
6. Medii de absolvire (pe cicluri educaționale), în ultimii doi ani școlari 

 

Medii de absolvire 
Anul scolar Număr absolventi 

 
5-5,99 

 
6-6,99 

 
7-7,99 

 
8-8,99 

 
9-9,99 

 
10 

Preg.-IV 227  3 15 15 - 207 

V-VIII 170  1 54 38 51 26 

IX-XII/XIII/XIV 453  50 203 162 38 - 

2015 - 2016 
 
 

Școala profesională        

Preg.-IV 227 - - 2 13 21 191 

V-VIII 180 - 9 33 57 74 7 
2016-2017 

 
IX-XII/XIII 433 - 44 200 154 35 - 

 Școala profesională 25 - 6 15 2 2 - 
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Analiza comparativă a promovabilităţii în ultimii 2 ani şcolari 
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3.2. Rata de absolvire (pe cicluri educaţionale) în ultimii doi ani şcolari  

 
 

Anul şcolar 

Numărul de 
elevi din clase 

terminale 
existenţi la 

sfârşitul anului 
şcolar 

Numărul de elevi 
promovaţi 

Rata de 
absolvire 

 a b b/a 

2015 - 2016 invatamant primar – cls IV 68 68 100% 

2015 - 2016 invatamant gimnazial- cls. VIII 43 33 100% 

2015 - 2016 învățământ liceal cls.a XII-a/a XIII-a 152 112 100% 

2015 - 2016 învățământ profesional anul II/III - - % 

2016 -2017 invatamant primar – cls IV 25 25 100% 

2016 - 2017 invatamant gimnazial- cls. VIII 45 38 100% 

2016 - 2017 învățământ liceal cls.a XII-a/a XIII-a 133 101 100% 

2016 - 2017 învățământ profesional anul II/III 14 14 100% 
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Situaţia comparativă a promovabilităţii pe cicluri educaţionale 
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3.3. Rata de tranziţie în ciclul următor de educaţie în ultimii 2 ani şcolari 

 

Număr elevi care continuă studiile 
Anul școlar 

Număr absolventi 
a VIII-a/XII/XIII Scoală 

profesională 
Liceu Postliceal 

Studii 
superioare 

 A B C D E 
a VIII-a 43 2 41   

2015-2016 
XII/XIII 142 - - 10 55 
a VIII-a 45 - 45 - - 

2016-2017 
XII/XIII 133 - - 3 60 

 

3.4. Absențele elevilor / 2015-2016; 2016-2017 
 

 Absenţele elevilor 
Anul școlar Total absente Absente motivate Absente nemotivate 

2015-2016 34362 17415 16947 

2016-2017 36073 19132 16941 
 

Frecvenţa este monitorizată prin aplicarea unei proceduri, din analiza efectuată se constată 
o creştere a numărului total de absenţe în 2016-2017 faţă de 2015-2016, o creștere a celor 
motivate şi o scădere ușoară a celor nemotivate. Cauzele absenteismului sunt legate de naveta 
elevilor de care mulţi elevi din mediul rural sunt dependenţi, probleme de sănătate, cereri ale 
părinţilor pentru rezolvarea unor probleme de familie. 

Situaţia comparativă absenţe motivate şi nemotivate 
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3.5. Personalul şcolii: 
 

Personalul școlii este format din 72 cadre didactice, 10 personal didactic auxiliar, 11 
personal nedidactic. Cadrele didactice sunt calificate în procent de 100 %. 

Personalul didactic este permanent preocupat de perfecţionare, parcurgând în paralel cu 
obţinerea gradelor didactice şi stagii de fomare în specialitate şi metodică. 

 
3.6. Calitatea personalului didactic 
 Calificat 
 Necalificat 
 Cu performanţe în activitatea didactică 
 Absolvenţi de cursuri formare / perfecţionare 
 

 

Personal didactic 
Nivel de învățământ 

Calificat Necalificat 
Învăţământ primar 10 - 
Învăţământ gimnazial și liceal 62 - 
Total 72 - 
 

 3.6. PERSONAL AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 
  
 Personalul auxiliar al Colegiului Economic este format din 10 persoane încadrate pe 

diferite funcţii (3 secretare, 2 bibliotecare, 2 informaticieni, 1 laborantă, 1 administrator 
financiar,1 administrator de patrimoniu). 

 Personalul nedidactic este format din 10 persoane: 5 îngrijitori şi 5 muncitori. . 
 
     3.8. ACTIVITATEA CONSILIILOR, COMISIILOR 
     

Toate comisiile de lucru şi-au întocmit proiectele de activitate la începutul anului 
şcolar iar transpunerea lor în practică s-a urmărit de către conducerea şcolii (director, 
director adjunct şi de consilierul educativ). Periodic, în Consiliul de Administraţie, s-au 
analizat rezultatele şi eficienţa activităţilor desfăşurate. 
 
     4. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE A CADRELOR DIDACTICE 

  
 

Cursuri de perfecţionare/formare:    În anului şcolar 2016-2017 au fost înscrise  pentru 
obţinerea gradelor didactice: 3 cadre didactice; 2 pentru gradul I, 1 pentru gradul II. 
,, Management, dezvoltare personală și Leadeship pentru Sistemul Educașional,,Control managerial 
intern, Manager penru institușiile publice și private,,- prof.Cârjilă Daniel, prof. Ivanciu Aurelia ; Cultura 
sănătății și securității muncii,  ,,Evaluator in sistemul formarii profesionale continue,, - pof. Fenciuc 
Gheorghe, masterat „Mentoratul în educaţie” Univ. Bucureşti - înv. Beia Alina, Duţu 
Cătălina, Curs „Abilitare curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar” – Beia 
A., Duţu C., Negrilă A., „Jocul de la formal la nonformal”, workshop internaţional 
„Analiză comportamentală aplicată” prof. psihopedagog Botea C. Curs de formare ,,Rolul 
coordonatorului social în implementarea metodelor, tehnicilor şi  
instrumentelor folosite în asistenţa socială” prof, Borcea C., masterat ,,Studii de limba şi 
literatura română” Univ.din Craiova – prof. Oprea M.   
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5. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 
 

 Calitatea proiectării didactice.  
Planificările anuale şi semestriale au fost realizate la timp şi în concordanţă cu 

cerinţele programelor. Nu s-au constatat situaţii în care materia planificată să nu se fi 
predat în întregime şi la timp. 

Rapoartele de analiză ale activităţii comisiilor metodice întocmite de responsabilii 
comisiilor sunt anexe ale  acestui document. 

În anul şcolar 2016-2017 la nivelul comisiilor metodice din Colegiului Economic 
Călăraşi s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

 
Aplicarea testelor iniţiale, secvenţiale şi finale 
 
La toate disciplinele din cadrul fiecărei arii curriculare s-au întocmit şi aplicat teste 

iniţiale, secvenţiale şi finale conform modelelor oferite de MEN pe baza standardelor 
naţionale de evaluare, respectându-se programa şcolară în vigoare. 

Astfel, la fiecare nivel de studii s-au avut în vedere corelarea competenţelor specifice 
din programa aferentă a anului anterior de studiu cu cele din programa pentru anul curent, 
prin această corelare s-au putut identifica acele competenţe care pot anticipa un progres 
al elevilor şi totodată facilitează o proiectare a activităţilor didactice corelată cu nivelul 
real de pregătire al elevilor, în vederea optimizării învăţării şi îmbunătăţirii 
competenţelor specifice. 

Rezultatele testelor au fost analizate la nivelul fiecărei comisii metodice, în baza 
acestor analize au fost întocmite rapoarte de analiză a rezultatelor evaluărilor în care s-au 
punctat greşelile frecvente şi măsurile de remediere. 

 
Măsuri / modalităţi de remediere 
Pentru remedierea şi ridicarea nivelului de formare a competenţelor la nivelul fiecărei 

comisii metodice cât şi la nivel de şcoală s-a întocmit un plan operaţional de progres ce cuprinde 
obiective, activităţi specifice, metode de combatere a absenteismului şi metode de evaluare în 
conformitate cu programele şcolare şi standardele naţionale de evaluare. 

- monitorizarea frecvenţei elevilor la toate orele de curs 
- implementarea unui program de lectură dirijată în cadrul lecţiilor prin lectura rea textelor 
de specialitate interpretarea şi înţelegerea acestora folosind auxilia re didactice (manuale, 
cărţi de specialitate, reviste, articole) în conformitate cu conţinuturile programelor şcolare 
- tratarea diferenţiată cu caracter remedial sau stimulativ a elevilor ce întâmpină dificultăţi 
de învăţare / comportament 
- aplicarea unor metode de fixare, sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor la finalul 
unităţilor de învăţare 
- aplicarea strategiilor moderne de predare – învăţare prin utilizarea mijloacelor audio – 
video, IT din dotarea şcolii 
- structurarea şi simplificarea conţinutului tematic sub formă de schiţe, grafice, tabele 
comparative, etc. 
- folosirea de material didactic distributiv pentru învăţarea prin acţiune şi consolidarea 
cunoştinţelor în timpul orelor de abilităţi practice, de laborator tehnologic şi instruire practică 
- stimularea capacităţii elevilor de investigare şi rezolvarea unor situaţii problemă, studiu 
de caz 
- folosirea diversificată a metodelor de evaluare cu scop de utilizare a învăţării (portofolii, 
experimente, lucrări practice) 
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- întocmirea şi parcurgerea unui program de pregătire suplimentară bazat pe teme 
recapitulative şi aplicaţii practice (subiecte de examen pentru evaluarea naţională şi 
bacalaureat).  
-  

ACTIVITĂŢI DEMONSTRATIVE 
 activitate demonstrativă - comisia metodică judeţeană, informatică – 

prof. Duţu C.; 
 activitate demonsrativă - lecţie demonstrativă de cateheză la Biserica 

Sf.Ioan Botezătorul – prof. Borcea C. 
 lucrare metodico - ştiinţifică, tehnologii gr. I – prof. Şocariciu 

Mirela 
 
REFERATE LA NIVEL DE COMISII METODICE 

 referat cu tema:”Excursia didactică- mijloc de educaţie pentru elevi” 
– prof. Filip I. 

 referat cu tema:”Metode moderne de evaluare,,-prof..Cornea R. 
 referat cu tema: „Aspecte metodice ale abordării textului liric la 

nivel liceal” – prof. Dragomir Bica; 
 referat cu tema: ,,Curiozităţi ale limbii române ,, ,,Citate celebre 

despre carte şi bibliotecă,,clasa aVa- prof. Ghioca Mariana 
  referat cu tema „Modele ale predării- Metode de evaluare specifice 

ştiinţelor” – prof. Radu Elena; 
 referat cu tema „ Alternative educaţionale” – prof. Chesaru Dorina; 
 referat cu tema „Motivaţia pentru cariera didactică” – prof. Catană 

Mioara; 
 referat cu tema „Metode şi procedee de dezvoltare a problebelor de 

fizică şi chimie în gimnaziu,,- prof. Şnel M.,prof.Bobeică Iulian; 
 referat cu tema „Metode şi tehnici de cunoaştere şi caracterizare 

psihopedagogică a elevilor” – prof. Marinescu Elena, prof. Butuc 
Ion, prof. Stoenescu Carmen; 

 referate cu tema „Succesul şi insuccesul şcolar” – prof. Garabedian 
Claudia. 

 referate cu tema „Utilizarea metodelor şi mijloacelor  de învăţământ 
în predarea disciplinelor economice” – prof. Brişan Mariana. 

 referate cu tema „Metode moderne de evaluare a activităţii” – prof. 
Negulescu Mariana, prof. Dulgheru Ionel. 

 
6.  PARTENERIATE EDUCAŢIONLE, PROIECTE ŞI PROGRAME 

 
6.1. PARTENERIATE  

 

Nr. 
crt. 

Unitatea parteneră Denumire Durata Obiectul parteneriatului Coordonator 
Nr. şi data 
încheierii 

1 
Şcoala Gimnazială „Alecu 
Russo” Iaşi 

Acord de 
parteneriat 

An şcolar 
2016-2017 

Participare proiect „În 
lumea dreptăţii” 

Prof. Stanciu Dinu 
Elena 

Dumitrescu Daniela 

3554 din 
07.10.2016 

2 
Centrul de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Călăraşi 

Acord de 
parteneriat 

An şcolar 
2016-2017 

Colaborare proiecte de 
prevenire a consumului de 
droguri 

Prof.Marin Elena 

Anghel Mădălina 

3474 din 
21.09.2016 
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3 
Facultatea de Zootehnie, 
USAMV Bucureşti 

Acord de 
colaborare 

An şcolar 
2016-2017 

Promovare facultate 
Prof. diriginţi cls. a 
XII-a 

3923 din 
10.11.2016 

4 
Primăria Municipiului 
Călăraşi 

Acord de 
parteneriat 

An şcolar 
2016-2017 

Desfăşurare proiect 
„Mediu curat pentru 
generaţii sănătoase” 

Prof. Păsculescu 
Maricica 

3943 din 
11.11.2016 

5 

Şcoala Gimnazială Roseţi, 
Şcoala Gimnazială „Carol I”, 
Şcoala Gimnazială „C. 
Brâncoveanu”, 
ŞcoalaGimnazială 
„T.Vladimirescu”, I.S.J. 
Călărași 

Parteneriat 
educaţional 

An şcolar 
2016-2017 

Derularea proiectului 
„Nouă ne pasă” 

 
4146 din 

15.12.2016 

6 
I.P.J. Călăraşi, I.S.J. 
Călăraşi, Primăria Călăraşi 

Plan local 
de acţiune 

An şcolar 
2016-2017 

Creşterea gradului de 
siguranţă a elevilor şi a 
personalului didactic, 
prevenirea delicvenţei 
juvenile 

Prof. diriginţi 
44942 din 
30.09.2016 

7 
Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Parteneriat 
educaţional 

An şcolar 
2016-2017 

Promovarea valorilor 
comune ale ordinii şi 
siguranţei elevilor. 

Prof. diriginţi 
226 din 

31.01.2017 

8 
Biserica „Sf. Ioan 
Botezătorul” Călăraşi 

Protocol de 
parteneriat 

An şcolar 
2016-2017 

Realizarea de programe şi 
activităţi cultural 
religioase, social-
filantropice şi educative 
specifice comune. 

Prof. Borcea Ciprian 
3987 din 

16.11.2016 

9 Grupul ”Educativa” 
Acord de 

parteneriat 
An şcolar 
2016-2017 

Promovarea proiectului 
EDMUNDO, servicu 
gratuit de informare, 
consiliere şi asistenţă 
pentru admiterea elevilor 
la colegii şi facultati din 
străinătate. 

Prof. diriginţi cls a 
XII-a 

 

10 

Şcoala Gimnazială 
Ciocăneşti, Şcoala 
Gimnazială”T.Vladimirescu”
, Şcoala Gimnazială „C. 
Brâncoveanu”, Liceul 
Teoretic”M. Eminescu” 

Proiect de 
parteneriat 

An şcolar 
2016-2017 

Antrenarea copiilor în 
diverse activităţi dedicate 
spaţiului cosmic 

Prof. Catană Mioara, 
Şnel Mariana, 
Chesaru Dorina 

2028 din 
30.01.2017 

11 
Universitatea”Ovidius” 
Constanta 

Protocol de 
colaborare 

2017-2021 

Cooperarea 
inrterinstitutionala, 
promovare, orientare 
scolara 

Prof. Ovidenie 
Daniela 

 

Secretar Gheorghe 
Daniela 

923 din     
07. 04.2017 

12 
Centrul Judean de Cultură şi 
Creaţie Călăraşi 

Contract de 
parteneriat 

2017 

Colaborare în organizarea 
unor evenimente 
educative, artistice, 
umanitare 

Prof. inv.primar 
IanacheGeorgeta 

1640 din 
27.06.2017 
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6.2. PROIECTE ȘI PROGRAME 
 

 Proiectul transfrontalier România-Bulgaria ,,Collective Education,, Interreg V-A; 
 Proiectul „ROSE” MEN; 
 Proiectul „Malnutriţia” FICE România; 
 Proiectul „Impact”;  
 Proiectul „Suflet pentru suflet” parteneri şcolile gimnaziale; CarolI,Tudor 

Vladimirescu, C.Brâcoveanu, C.A Rosetti; 
 Proiectul,,Nouă ne pasă” parteneri şcolile gimnaziale: Carol I, Tudor Vladimirescu, 

C.Brâcoveanu,C.A Rosetti; 
 Proiectul „Noi şi spațiul cosmic”; 
 Proiectul ,, Prietenia ta contează pentru mine” CJRAE 
 Proiectul „Primăvara firmelor de exerciţiu” ; 
 

7.  ACTIVITĂŢI  EXTRACURRICULARE 
 Deschiderea noului an şcolar. 
 Activităţi educative şi recreative de „Ziua Educatorului” – înv, prof, diriginţi; 
 Actiunea „Verde pentru Călăraşi”; 
 Ziua europeană a Lb. străine – prof. Radu C, Oprişan D., Ioniţă C, Minea D, Meca S; 
 Ziua Colegiului – înv., prof., diriginţi;  
 Ziua de 1 Decembrie – înv., prof., diriginţi; 
 Serbări în preajma Crăciunului – înv., prof., diriginţi; 
 Activităţi de voluntariat – „Târg de Crăcin”, „Iată vine Moș Crăciun” la Colegiul 

Economic” – prof. Borcea C.., prof.Anghel M ; 
 Săptămâna mondială a spaţiului cosmic – „Noi şi spaţiul cosmic”, „Dicovery”– prof. 

Chesaru D., Şnel M., Catană M.; 
 Ziua Europeană a Limbilor - prof. Radu Cornelia, Cristea Delia, Achim Aneta 
 Zilele Holocaustului în România – prof. Asan V.; 
 Concursul  Ecoprovocarea – prof.Negulescu Mariana 
 Ziua voluntariatului-activitate „Suflet pentru suflet”- Nouă ne pasă! - prof. Chesaru 

D., prof. Radu Elena 
 „Iată vine Moş Crăciun”, activitate în cadrul SNAC pentru copii de la Făurei-înv. ; 
 Târg ornamente de Crăciun- înv., prof.; 
 Acţiunea umanitară „Voluntar pentru o zi” – înv. Beia A.; 
 Campania SNAC „Săptămâna fructelor și legumelor” – prof. Meca Silvioara, Borcea 

Ciprian, Şnel M., psihopedagog Anghel M.; 
 Carnaval de Halloween, cls. aVIIa- prof. Marinescu Elena 
 Expoziţia Şcoala MaST Top, ISJ.Călăraşi, cls. a VIIa A, a VIa A- prof. Şnel M., prof. 

Catană M., prof. Chesaru Dorina 
 Campania de prevenire a traficului de persoane „Viaţa mea, un joc serios”- prof. 

psihopedagog Anghel Mădălina 
 Colinde de Crăciun – înv. Voinea M., Radu M., Vlăscianu N.,Gheoghiu M; 
 Competiţii sportive „Cupa de toamnă” – prof. Butuc I., Stoenescu C; 
 Activităţi – clubul Impact – prof. Stănescu C.; 
 Tradiţii anglo – americane – Hallowen, Thanksgiving Day, Christmas – prof. Ioniţă C, 

Meca S, Oprişan D; 
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 Activități omagiale: Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, Lucian Blaga, Ioan Slavici, I. 
L. Caragiale, Mihai Eminescu – înv.,prof.lb. română, bibliotecarele; Ziua mondială a 
drepturilor consumatorilor 

 „Ziua Mondială a Mediului” 
 „Ziua mondială a drepturilor consumatorilor” 
 Acţiuni desfăşurate în colaborare cu: C.P.C.A., D.S.P., I.P.J., Jandarmerie. 
 „Ziua Eroilor”- manifestări comemorative 
 „Ziua de 1 iunie” 
 Târgul Firmelor de Exercițiu, ediția aVII   
 
8.  REZULTATE  LA CONCURSURI ŞI  OLIMPIADE ŞCOLARE  

 

nr.
crt.

Concursuri/olimpiade 
(internaţionale, 

naţionale, jud, loc.) 
Faza 

Premiul 
I 

Premiul           
II 

Premiul 
III 

Menţiune,Premiu 
special 

Premii 
obţinute 

Clasa 

1 
Concursul „Oraşul 
meu de suflet” 

Internațional 1 - - 1 2 VI,VII 

2 
Concursul ,,Apa 
miraculoasă bogație,, 

Internațional 1 - - - - VI 

3 
Concursul ,,Ion 
Barbu” 

Naţional  2 - - - 2 VIII 

4 
Concurs ,,Ioan 
Onuţă” 

Local 1 1 2 10 14 IX, X , XI, XII 

5 
Concursul 
,,Învingător prin artă” 

Național 1 - 1 - 2 V, VII  

6 
Concursul ,,Lumina 
Math” 

Național 1 1 1 4 7 II, III 

7 
Concursul ,,Comper -
Matematică” 

Național 25 34 19 4 82 Preg.I,II,III,IV 

8 
Concursul ,,Comper-
Comunicare” 

Național 49 39 22 - 110 Preg. I, II, III, IV 

9 Concursul de Graffiti Național - 2 - - 2 VII, VIII 

10 
,, Mesajul meu 
antidrog ,, 

Național - - - 3 3 VII, VIII 

11 
Concursul ,,Mozaic 
științific,, 

Interregional 1 4 3 4 9 IX,X,XI,XII 

12 
Concursul ,,Cultură 
și spiritualitate 
românească,, 

Național - - - 5 5 VI, VIII 

13 
Concursul ,,Lectura 
ca abilitate de viață,, 

Național - - - 3 3 VI 

14 
Concursul 
,,Orthofrancais,, 

Național 2 3 6 6 17 V,VI,VII,VIII,IX,X,XI 

15 
Olimpiada de limba 
franceză 

Județeană - - - 1 1 
    

VII 

16 
Olimpiada de limba 
engleză 

Județeană 1 6 - 3 10 VI,VII ,IX, X 

17 Olimpiada de fizică Județeană - - 1 1 2 VI,VII 

18 
Olimpiada de 
,,Tehnologii,, 

Națională 1 - - 1 2 VI, XII 

19 
Olimpiada de 
,,Tehnologii,, 

Județeană 3 4 4 2 13 XI, XII 

20 
Competiția 
,,Business Plan,, 

Regională - - 1 - 4 XI 

21 
Competiția 
,,Business Plan,, 

Judeteană 1 1 1 - 12 XI 
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9. REZULTATE  LA  EVALUĂRILE  NAŢIONALE 

 
9.1 Rezultate la evaluare națională organizată la finalul clasei a II-a, a IV-a, a VI-a: 

2017 - 2018 
 
Clasa a II-a: 56 de elevi inscriși 
Testul CITIT: - prezenţi  51 de elevi. Au răspuns, la toți itemii, astfel : corect 85,38 %, parțial 
corect 7,84%, răspuns incorect 6,24% și fără răspuns 0,53%. 
Testul SCRIS: - prezenţi 51  de elevi. Au răspuns la toți itemii, astfel: corect 77%, parțial corect 
15,75%, incorect 7,25 % și fără răspuns ----%. 

22 
Competitia ,,Business 
Plan,, 

Locală 1 1 1 1 18 XI 

23 
Concursul ,, Primavara 
Firmelor de Exercițiu,, 

Regional - - - 4 6 XI 

24 
Competitia ,, Targul 
Firmelor de Exercițiu,, 

Judetean 6 6 5 13 78 XI 

25 
Concursul ,,Alege ! 
Este dreptul tău,, 

Național/ faza 
jud. 

1 2 3 - 6 XI 

26 
Concursul de fizică 
,,T.A. Edison,, 

Interjud. - - - 4 4 VI 

27 
Concursul de fizică 
,,Serban Titeica,, 

Național/ faza 
jud. 

1 - - - 1 X 

28 
Concursul de biologie 
,,George Emil Palade,, 

Național/ faza 
jud. 

- - 1 1 2 VI 

29 

Concursul 
multidisciplinar ,, 
Mozaic 
științific,,biologie 

Interjud. - 1 - - 1 IX 

30 

Concursul 
multidisciplinar 
,,Mozaic stiintific,, 
fizică 

Interjud. - 1 - - 1 IX 

31 

Concursul 
multidisciplinar  
,,Mozaic 
științific,,matematică 

Interjud. - 4 4 5 13 IX, X, XI, XII 

32 

Concursul 
multidisciplinar ,, 
Mozaic științific, 
,geografie 

Interjud. - 2 3 1 6 IX,X ,XII 

33 

Concursul 
multidisciplinar ,, 
Mozaic științific,, 
economie,psihologie 

Interjud. 1 2 1 1 5 XI,XII 

34 
Concursul ,,Feerie de 
iarna,,sectiunea colaje 

Național 1 - - - 1 III 

35 
Concursul ,,Grand D’ 
AOR” 

Național 1 - - - 10 I- IV 

36 
Concursul ,,Impreuna 
pentru 
viitor,,SNAC,Busteni 

Național - 1 - - 10 I- IV 

37 Concursuri sportive Zonală/jud. 1 5 7 1 14 V-VIII, IX-XII 
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Testul MATEMATICĂ: - prezenţi  52 de elevi. Au răspuns la toți itemii, astfel: corect 75,16%, 
parțial corect 10,42%, incorect 13,62% și fără răspuns 0,80%. 
 
Clasa a IV-a:  24 de elevi înscrişi 
Testul LIMBA ROMÂNĂ: - prezenţi 24. de elevi. Au răspuns la toți itemii, astfel: corect 
78,61%, parțial corect 12,22%, incorect 9,17% și fără răspuns 0,00%. 
  
Testul MATEMATICĂ:- prezenţi 24 de elevi. . Au răspuns la toți itemii, astfel: corect 56,46%, 
parțial corect 6,67%, incorect 35,42% și fără răspuns 1,46%. 
 
Clasa a VI-a: 57 de elevi înscrişi 
Testul LIMBĂ ŞI COMUNICARE: - prezenţi  57de elevi;. 71,92 % din elevi au primit punctaj 
total, 21,40% din elevi au răspuns parțial corect, 6,67% au primit punctaj 0.  
Testul MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE: - prezenţi 57 de elevi.;  45,26% din elevi au primit punctaj 
total, 29,12% din elevi au primit punctaj parțial, 25,61% au primit punctaj 0 . 
 
9.2. Rezultate la examenele naționale în ultimii 2 ani şcolari : 
 
Evaluare Naţională 

 

Medii la examenul de evaluare natională 
Anul scolar 

Număr elevi 
clasa a VIII-a <5:5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2015-2016 33 1;       5 8 10 8 1 - 
2016-2017 38 1:      3 4 13 10 7 - 

 
 

În urma analizei rezultatelor la examenul de Evaluare Naţională din ultimii 2 ani, se 
constată o creștere a ponderii mediilor 8-8,99 şi 9-9,99, în 2016-2017 faţă de 2015-2016 şi o 
scădere a ponderii mediilor de 5-5,99 şi 6-6,99, ceea ce impune și pentru anul școlar 2017-2018 
stabilirea unui program de pregătire pentru îmbunătăţirea performanţei elevilor. 
 

 

Situaţia comparativă pe grupe de medii la Evaluarea Naţională 
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 Situaţia comparativă promovare examen Evaluare Naţională 

96,96 % 97,36 %
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Procentul de promovare la Evaluarea Naţională: 96,96% - 2015-2016, 97,36%- 2016-2017 
 
9.3. Rezultate la examenul de Bacalaureat în ultimii 2 ani şcolari : 
 
 

 
 

Medii la examenul de bacalaureat 
Anul scolar 

Număr elevi 
clasa a XII-
a/a XIII-aI <5,5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2015-2016 139 54 35 33 14 3 - 
2016 - 2017 117 29 29 42 14 3 - 

 
În urma analizei rezultatelor la examenul de Bacalaureat din ultimii 2 ani, se constată o 

menținere a ponderii mediilor 8-8,99 şi 9-9,99 și în 2016-2017,o scădere a ponderii mediilor <5: 
5-5,99 în 2016-2017 faţă de 2015-2016, ceea ce impune și pentru anul școlar 2017-2018 
stabilirea unui program de pregătire pentru îmbunătăţirea performanţei elevilor la acest nivel. 

 
Situaţia comparativă pe grupe de medii la Bacalaureat 
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Situaţia comparativă procentuală de promovare examen Bacalaureat 
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Procentul de promovare la Bacalaureat: 67,8% - 2015-2016, 75,26%- 2016-2017; se 

constată o creștere a procentului de promovare, aceste rezultate ne plasează  pe un loc onorabil în 
rândul liceelor tehnologice din judeţ. 
 

Examenul de certificare a competenţelor profesionale şi atestare pe toate domeniile de 
pregătire profesională au fost promovate  100% de către elevii înscrişi. 

 
10. Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii 
La toate ariile curriculare s-au respectat prevederile Planurilor Cadru şi ale 

Programelor. La partea de CDŞ, s-au adăugat în oferta şcolii, şi prin urmare în structura 
disciplinelor predate în anul şcolar 2016-2017, discipline specifice unor arii curriculare. 
 

10.1. Prezentarea opţionalelor/pachetelor opţionale.  
În curriculum-ul specific şcolii noastre, în anul şcolar 2016-2017, au fost incluse 

următoarele discipline opţionale: 
 

Clasa 
Denumirea optionalului 

CDS,CDL 
prof. 

V A Prietenul meu calculatorul  Duțu Carmen  
V B Prietenul meu calculatorul  Duțu Carmen  
V C Prietenul meu calculatorul  Duțu Carmen  
VI A Interactive english   Ioniță Cornelia  

VI B 
Ghid de supravețuire a 
limbii române  

 Ghioca Mariana  

VII A Lectura ca abilitate de viaţă   Cornea Raluca  
VII B Lectura ca abilitate de viaţă   Dragomir Bica  
VIII A Matematică aplicată   Ioniţă Lucian  
VIII B Matematică aplicată   Stancu Stela  
XI – I Informatică aplicată   Cârjilă Daniel  

IX-economic 
Comercializarea şi evidenţa 
mărfurilor  

 Brişan M.,Dulgheru I. 
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IX-turism,alimentație. 
Activităţi de organizare în 
unităţile de turism şi 
alimentaţie  

 Toader Marioara,  
 Necula Mirela  

X Tehnici comerciale   Şocariciu Mirela  

X 
Organizarea activităţii în 
unităţile hoteliere  

 Toader M.,Necula M.  

X 
De la şcoală la locul de 
muncă  

 Nan Anicuţa  

 
10.3 . Calitatea predării.  
În contextul activităţii specifice managementului educaţional s-a constatat că pregătirea 

predării şi lecţiile în sine, s-au desfăşurat la marea majoritate a cadrelor la cote corespunzătoare 
standardelor fixate.  
 

10.4 . Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă.  
In anul şcolar 2016-2017, în şcoală s-au desfăşurat  ore de pregatire cu elevii capabili 

de performanţă la Limba şi literatura română, Matematică, Fizica, Chimie, Biologie, 
Istorie. 
 

10.5 .Program de pregătire suplimentară. 
În anul şcolar 2015-2016, în şcoală s-au desfasurat ore de pregătire suplimentară la: 

Limba şi Literatura română, Matematică, Geografie, Economie, Lb.engleză pentru 
Evaluare  Națională şi Bacalaureat.  
  

11. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 
 

11.1.Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii. Modalităţi, eficienţă. 
Colaborarea cu părinţii este bună. Părinţii au sprijinit/ susţinut şcoala în diferite 

activităţi. 
 

11.2.Colaborarea cu factorii locali 
În condiţiile unui management educaţional bine adaptat la posibilităţi şi cerinţe s-a 

menţinut o bună colaborare cu factorii locali: Primărie, Consiliu Judeţean, Prefectură, 
Poliţia de proximitate, Jandarmerie, ISJ. 
 

11.3.Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport 
Şcoala are relaţii foarte bune de colaborare cu celelalte şcoli din municipiu, dar şi cu 

alte şcoli din judeţ şi din ţară. 
 

Statutul unităţii şcolare în comunitate 
 Şcoala se caracterizează prin traditie, profesionalism, acceptă  alternativele şi promovează 

spiritul democratic; 
 Şcoala impune respectarea regulilor şcolare, a ordinii, a comportamentului civilizat şi 

disciplinei; 
 Elevii şcolii sunt preocupaţi în obţinerea de rezultate bune, de performanţă şcolară, participă 

la concursuri; 
 Starea procesului instructiv – educativ, cât şi rezultatele activităţii noastre, ne plasează pe un 

loc fruntaş, în topul celor mai bune şcoli din judeţ, fapt ce ne onorează, dar ne şi obligă să 
valorificăm orice posibilitate de optimizare pe toate planurile activităţii noastre. 
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       ANALIZA SWOT 
 

OFERTA CURRICULARĂ 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Colegiul dispune de :  
- planuri de învăţământ  
- programe şcolare  
- programe şcolare alternative  
- auxiliare curriculare  
- manuale  
- caiete de lucru  
- ghiduri de aplicare  
- culegeri  
- enciclopedii  
- îndrumătoare, aprobate de MEN 
 Elaborarea CDȘ prin consultare cu elevii, 
cadrele didactice și parinți 
 O bună cooperare cu: I.S.J.Călărași, C.C.D. 
Călărasi 
 Nevoile de învăţare ale elevilor sunt 
corelate cu metodele şi tehnicile de predare.  
 Unitatea şcolară încurajează diversificarea 
activităţii în unitate şi crearea unui climat 
centrat pe muncă şi ordine. 

 Standardele de pregătire sunt insuficient 
cunoscute de către părinţi.  
 folosirerea sporadică a mijloaceloor media 
 lipsa unei strategii coerente la nivelul 
tuturor catedrelor pentru stabilirea lacunelor 
elevilor și ameliorarea lor 
 programele de recuperare sau de pregătire 
suplimentară se realizează cu dificultate din 
cauza programului încărcat al școlii și a 
spațiului insuficient 
 numărul redus al elevilor cu performanțe 
deosebite ( medii peste 9.50) la bacalaureat și 
evaluare națională 
 medii la purtare scăzute datorită absențelor  
acumulate de unii elevi și 
sancționate,conform regulamentului școlar 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Identificarea activităților de formare a 
cadrelor didactice. 
 CDȘ – satisface dorinţa de informare şi 
cunoaştere în diferite domenii de activitate.  
 Oferta CDS, CDL ameliorează fenomenul 
de absenteism şcolar şi contribuie la 
dezvoltarea unei motivaţii pentru învăţare.  
 CDL – permite valorificarea abilităţilor 
individuale.  
 Instituirea unui cadru de monitorizare a 
performanţelor şcolare în unitate.  

 Diversificarea insuficientă a CDL poate 
scădea motivaţia pentru învăţare a elevilor  
 planuri de învățământ și programe școlare 
prea încărcate la majoritatea disciplinelor 
centrează actul educațional pe aspectul 
informativ, teoretic în defavoarea celui 
formativ 
 încărcarea excesivă a programelor școlare 
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RESURSE UMANE 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 personal didactic calificat în proporţie de 100%  
 ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul I: 
50%;  
 ponderea cadrelor didactice cu performanţe în 
activitatea didactică: 65%;  
 relaţiile interpersonale:  

- profesori – părinţi  
- profesori – profesori  
- director – cadre didactice  

 motivaţia scăzută datorită salariilor 
mici;  
 coservatorism şi rezistenţă la 
schimbare;  
 monotonie în : organizarea şi 
desfăşurarea lecţiilor; centrarea 
activităţii didactice pe nevoile 
elevului;  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
favorizează crearea unui climat educaţional deschis, 
stimulativ;  
 există o delimitare a responsabilităţilor cadrelor 
didactice (comisii constituite pe diverse probleme) 
precum şi o bună coordonare a acestora;  
 îmbunătăţirea relaţiei profesor – elev prin 
intermediului Consiliului elevilor;  

 preocuparea insuficientă pentru 
promovarea imaginii școlii și 
mediatizarea rezultatelor obținute în 
diverse activități 
 numarul redus de părinți care 
mențin legătura cu școala 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 se pot organiza întâlniri şi activităţi comune ale 
cadrelor didactice în afara orelor de curs;  
 se poate împărtăşi experienţa pozitivă; 
  poate creşte coeziunea grupului;  
 se  pot asigura o comunicare mai bună;  
 se pot diversifica activităţile de formare şi 
perfecţionare;  
 se pot organiza întâlniri frecvente între cadrele 
didactice şi părinţi;  

 scade motivaţia şi interesul pentru 
activităţile profesionale;   
 criza de timp reduce implicarea 
familiei în viaţa şcolară;  
 numărul elevilor proveniți din 
familii monoparentale este în 
creștere sau din familii plecate în 
strainatate 

 
 
 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 

                    PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea lor în 
normele de igienă.  
 Existenţa cabinetelor, laboratoarelor funcţionale 
pentru toate calificările profesionale ale şcolii:  
laborator de contabilitate, de turism şi alimentaţie,  
laborator de fizică, chimie, biologie, două 
laboratoare de informatică.  
 Şcoala are două biblioteci  
 Există material didactic pentru toate disciplinele de 
învățământ 
 Există cabinet medical 
 Există cabinet psihologic  

 Fonduri băneşti insuficiente pentru 
amenajarea modernă a 
laboratoarelor, cabinetelor pentru 
desfăşurarea în condiţii optime a 
stagiilor de pregătire practică 
 Bază sportivă necorespunzătoare 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Descentralizarea şi autonomie instituţională.  
 Parteneriat cu comunitatea locală.  
 Existenţa unor spaţii ce pot fi închiriate în scopul 
obţinerii unor fonduri băneşti.  

 Administrarea necorespunzătoare a 
resurselor materiale şi financiare. 
 Limitarea resurselor financiare 
necesare finalizării unor proiecte 
 Degradarea spaţiilor şcolare din 
cauza fondurilor limitate, alocate 
pentru întreţinerea şcolii.  
 Scăderea conştiinţei elevilor 
privind păstrarea şi întreţinerea 
spaţiilor şcolare.  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în 
activităţi  de întreţinere a sălilor de clasă  

 Ritmul accelerat al schimbărilor 
tehnologice conduce la uzura morală 
a echipamentelor existente.  

 

RELAŢIA CU  COMUNITATEA LOCALA 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Întâlniri semestriale cu Consiliul Părinţilor.  
 Întâlniri semestriale între Comisia diriginţilor şi 
reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii 
delicvenţei juvenile.  
 Dezvoltarea relaţiei profesori – elevi – părinţi prin 
intermediul manifestărilor extraşcolare.  
 Dialog constructiv între conducerea şcolii şi 
Consiliul local.  
 Contacte cu diverse instituţii pentru realizarea 
unor activităţi extraşcolare.  
 Introducerea şi socializarea elevilor în mediul 
comunitar.  

 
 
 Implicarea insuficientă a părinţilor 
în activităţile școlii 
 Identificarea și valorificarea 
resurselor comunității 
 Numar ul redus de O.N.G.-uri și 
de organizații civice cu care școala 
colaborează. 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii 
de a veni în sprijinul şcolii: Primăria, Biserica, 
Poliţia, Centrul Cultural Județean etc.  
 Interesul comunității pentru dezvoltarea școlii, 
Colegiul Economic, fiind o școală cu tradiție în 
domeniul economic/ prima scoală din județ 
 Disponibilitatea Asociației părinţilor privind         
desfăşurarea unor activităţi comune: părinţi-
profesori-elevi.  
 Interesul colegiului de a-şi prezenta o oferta 
educaţională atractivă.  
 Preocuparea altor instituţii similare pentru 
schimburi de experienţă reciproce.  

 Organizarea defectuoasă a 
activităţii de parteneriat poate duce 
la diminuarea sau anularea efectelor 
scontate.  
 Nivelul de educaţie şi timpul 
limitat al părinţilor poate conduce la 
slaba implicare a părinţilor în viaţa 
şcolii.  
 Slaba informare privind specificul 
activităţilor propuse de instituţiile 
partenere. 

anexă: Rapoarte Comisii            
                                                                                       Director adjunct, 
                                                                               prof. dr. Ivanciu Elena Aurelia 
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