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RAPORTUL CALITATII ACTIVITĂŢIILOR 

DESFĂŞURATE ÎN  

ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018 
 

A. MĂRIMEA ŞI GRADUL DE COMPLEXITATE AL UNITĂŢII DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

Scopul general urmărit prin activitatea desfăşurată în acest an scolar a fost eficientizarea 

actului educaţional, îmbunătăţirea frecvenţei, a stării de disciplină a elevilor şi optimizarea 

calităţii vieţii şcolare. 

Colegiul Economic şi-a organizat şi desfăşurat activitatea în semestru II al anului şcolar 2017-

2018 în conformitate cu normativele şi direcţiile impuse prin politicile educaţionale şi de 

dezvoltare instituţională ale MEN, precum şi cu respectarea misiunii şcolii, a scopului şi a 

obiectivelor cuprinse în planul managerial. 

Şcoala dispune de bază materială necesară pentru desfăşurarea unui proces instructiv- 

educativ de calitate, în conformitate cu standardele în vigoare. 

 Baza materială este compusă din :  

 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 2017-2018 s-a continuat programul  de  modernizare a bazei 

materiale a şcolii si intretinerea acesteia (s-a igienizat şi s-au efectuat reparaţii în sălile de   

clasă din ambele corpuri).  

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

un numar  de 47.904 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. 

Şcoala  nu dispune de  unităţi de microproducţie, internat şi cantină. 

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; 

- un cabinet pentru firmele de exerciţiu în care se desfăşoară orele de instruire practică a 

elevilor de la clasele a XI-a, economic, administraţie şi comert; 
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- stagiile de instruire practică prevăzute la clasele de liceu s-au efectuat la agenţii economici 

în baza convenţiilor de practică încheiate cu aceştia: Hotel Hestia, Pescăruşul Albastru, S.C. 

Chinezu S.R.L, S.C. Chance Enterprise S.R.L, S.C. Catiov S.R.L. 

Baza materială asigură funcţionarea după un program în două schimburi. 

Resurse financiare 

      Bugetul şcolii a fost fundamentat în mod realist pe baza planului de şcolarizare propus, 

respectand prevederile legale in vigoare, indicandu-se sursele de finantare. 

Pentru anul  2017 au fost aprobate de primarie urmatoarele cheltuieli în bugetul anual: 

(mii lei) 

Denumirea 

indicatorilor 
Simbol 

Total 

anual 

Trimestrial 

I II III IV 

TOTAL 

CHELTUIELI 

 
5316000 1231000 1532000 1218000 1335000 

Cheltuieli curente  01 5316000 1231000 1532000 1218000 1335000 

Titlul I 

Cheltuieli de 

personal 

10 45520000 1108000 1342000 862000 1240000 

Titlul II Bunuri şi 

servicii 
20 347000 123000 95000 82000 47000 

Bunuri si servicii 20.01 314000 118000 82000 68000 46000 

Reparatii curente 20.02 0 0 0 0 0 

 Medicamente şi 

materiale sanitare 
20.04 1000 0 1000 0 0 

Bunuri de natura 

obiectelor de 

inventar 

20.05 19000 5000 10000 3000 1000 

Deplasări, 

detasari,transferari 
20.06 500 0 500 0 0 

Carti , publicatii si 

materiale 
20.11 0 0 0 0 0 

Pregatire 

profesionala 

20.13 

20.14 
1500 0 1500 0 0 

Alte cheltuieli 20.30 6500 0 0 2500 4000 

Active fixe 710130 250000 0 25000 175000 50000 

Proiecte cu finantare 

din fonduri europene 
58.01 116000 0 0 0 116000 

Alte cheltuieli 59 51000 0 20000 31000 0 

 

Pe langă creditele bugetare obţinute de la bugetul local, unitatea noastră  are prevăzute şi 

venituri extrabugetare în suma de 20.000 lei anual astfel: 

(mii lei) 

Denumirea indicatorilor Simbol 
Total 

anual 

Trimestrial 

I II III IV 

TOTAL venituri 

extrabugetare 
33.10.05 18000 4000 5000 4000 5000 

Venituri din concesiuni, 

inchirieri si alte activitati 
30.10.05.30 9000 2000 2000 2000 3000 

Taxe si alte venituri în 

învăţământ  
33.10.05. 9000 2000 3000 2000 2000 
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Venituri extrabugetare din: 

- chirii  3266 lei 

- taxe  7119 lei 

Resursele financiare au fost utilizate pentru: 

- plata  cheltuieilor de personal – 2102000 lei semestrul II an scolar 2017-2018 

- cheltuieli de capital– 243049 lei 

- pentru întreţinere şi funcţionare: 

- mobilier şcolar, clădiri, laboratoare, materiale curăţenie, consumabile – 102479 lei.  

- utilităţi: încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, etc. – 210911 lei. 

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. 

Resurse umane 

Total elevi Colegiul Economic Călăraşi înscrişi la începutul anului şcolar, semestrul I 2017 - 

2018 – 1.036; plecaţi 13, rămaşi la sfârşitul semestrului I, 1.023. La sfarsitul semestrului II 

Structura claselor pe anii de învăţamânt este următoarea: 

 

Nivel/ 

Clasa 

nr. de 

clase 

nr. de elevi înscrişi la 

începutul anului 

nr. de elevi ramaşi la sfârşitul 

semestrului II 

2017-2018 2017-2018 

Pregătitoare 2 33 31 

I 2 57 57 

II 2 51 52 

III 2 57 60 

IV 2 47 46 

Total I-IV 10 245 246 

V 1 24 26 

VI 3 66 67 

VII 2 53 54 

VIII 2 50 47 

Total 

V-VIII 
8 193 194 

IX 6 133 133 

X 7 160 162 

XI 7 154 144 

XII 7 138 133 

Total  

IX-XII 
29 709 680 

Profesionala 1 13 13 

Total 47 1036 1023 

 

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

judeţului Călăraşi se va afla pe o curbă descendentă până în anul 2025. Pentru şcoala noastră, 

acestă tendinţă a inceput sa ridice probleme pentru realizarea a planului de şcolarizare 

prevăzut pentru anul şcolar 2018-2019 pentru toate nivelurile de învaţământ: primar, 

gimnazial, liceal, cât şi pentru anii urmatori. 
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În anul şcolar 2017 - 2018 personalul didactic încadrat, pe niveluri de învăţământ, 

niveluri de pregătire, grade didactice se prezintă astfel: 

 

Personal didactic angajat: total primar 
Gimnazial şi 

liceal 

- cadre didactice titulare 67 10 57 

- cadre didactice suplinitoare / cu norma de bază 

în unitatea de învăţământ 3 - 3 

- cadre didactice suplinitoare / cu norma de bază 

în alta unitatea de învăţământ 3 - 3 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat 

 

 

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic 

Personalul didactic auxiliar al şcolii este format 11 persoane calificate, cu urmatoarele 

funcţii: 

- 3 secretari 

- 2 bibliotecari 

- 1 laborant 

- 1 administrator financiar 

- 1 administrator patrimoniu 

- 2 informaticieni 

Pentru tot personalul angajat exista încheiate contractele de muncă. În fişa postului au fost 

prevăzute atât sarcini generale cât şi specifice funcţiei ocupate. Toate fişele au fost, înregistrate 

şi ştampilate potrivit reglementărilor legale în vigoare. Gradul de acoperire a posturilor existente 

este de 100%  .  

Personalul nedidactic al scolii este format din 10 angajati distributia acestuia în funcţie de 

calificări este urmatoarea: 5 îngrijitori, 5 muncitori. Gradul de acoperire a posturilor existente 

este de 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total A. Număr personal didactic calificat: 

 

73 

Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Fără definitivat 

1 44 11 15 2 
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B. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ 

 

Optimizarea managementului organizaţional în vederea asigurării unui mediu şcolar şi 

profesional potrivit învăţării, proiectarea activităţii conform standardelor de referinţă, 

organizarea, cordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii din şcoală pe principiile calităţii a 

constituit un obiectiv principal al şcolii. 

 

 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 procesul de 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. De 

asemeni, 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.  
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 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 din pacate nu 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., blândeţea sancţiunilor luate în unele cazuri etc.  

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 si ai agentilor economici a luat toate deciziile necesare unei 

bune desfaşurări a activităţii de instrucţie, educaţie, intreţinere şi reabilitare.  

 

Managementul personalului 

 

Personal didactic 

Personalul didactic încadrat în anul şcolar 2017-2018 este reprezentat de 73 de cadre, toate 

cadrele didactice au o experienţă didactică deosebită, grade corespunzătoare vechimii, deschise 

pentru perfecţionare şi sporirea calităţii actului instructiv – educativ. Au fost încheiate 

contractele individuale pentru tot personalul didactic, şi de asemenea au fost întocmite, semnate 

şi înregistrate fişele postului pentru toate cele 73 de cadre didactice, conform normelor în 

vigoare. Cadrele didactice demonstrează că posedă cunoştinţe, competenţă tehnică şi experienţă 

actualizate la un nivel care să asigure un proces eficient de predare, instruire practică, învăţare şi 

evaluare. Acest lucru este remarcat mai ales la personalul cu o mai mare vechime în şcoală. Cei 

care îşi desfăşoară activitatea şi în alte şcoli sunt mai greu de monitorizat. Lunar, au loc şedinţe 

de catedră cu analiza activităţii şi pentru analizarea orelor deschise, în scopul adaptării metodelor 

şi strategiilor de predare la specificul elevilor. În derularea programului de învăţare, elevii sunt 

consultaţi la orele de dirigenţie sau în consiliile elevilor, ţinându-se cont de sugestiile lor pe cât 

posibil, în planurile de îmbunătăţire. Formarea profesională reprezintă una din priorităţile din 

PAS, având ca direcţie principală iniţierea personalului nou-venit în şcoală. De asemenea, există 

preocupare şi pentru dezvoltarea profesională continuă a personalului  didactic, didactic-auxiliar 

şi nedidactic. Performanţa membrilor personalului este monitorizată şi evaluată permanent CDL-
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lor pentru clasele a IX-a şi a X-a, participarea firmelor de exerciţiu la târgurile regionale, 

organizarea  primei ediţii a Târgului interjudeten al Firmelor de exerciţiu în parteneriat cu ISJ 

Călăraşi, in iunie 2018, perfecţionarea ştiinţifică şi metodică a cadrelor didactice, dezvolatarea şi 

modernizarea bazei didactico-materiale, necesară orelor de specialitate. Comisia de specialitate a 

fost de asemenea, gazdă a acţiunii metodice organizată de ISJ Călăraşi în semestrul II. Cele trei 

activităţi ale comisiei desfăşurate în cadrul acţiunii au fost foarte apreciate de invitaţi . 

Toţi membrii comisiilor au realizat planificarea calendaristică la termenul fixat, respectând 

programele şcolare, cerinţele metodologice ale întocmirii acesteia şi tinând seama de proiectarea 

pe competenţe. 

Pentru atingerea competenţelor, membrii comisiilor metodice folosesc activităţi de învăţare 

diverse, adaptate fiecărei discipline în parte. 

 

C. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ 
 

Obiectivele specifice urmărite în acest domeniu au fost: eficientizarea managementului în 

scopul îmbunătăţirii procesului instructiv-educativ, optimizarea procesului de predare – învăţare, 

îmbunătăţirea metodelor de monitorizare şi evaluare în sprijinul progresului elevilor. 

 

Oferta educatională pentru liceu este corelată cu cerinţele pieţei muncii. Planul de 

acţiune al şcolii (PAS) este revizuit anual şi este fundamentat pe previziunile economice, sociale 

şi demografice din PRAI şi PLAI.  

Oferta educaţională este diversă, gama de programe de învăţare corespunde nevoilor tuturor 

elevilor Şcoala monitorizează evoluţia şcolară a elevilor în funcţie de competentele stabilite în 

curriculum-ul naţional. Pentru cresterea progresului şcolar, se încearcă măsuri de remediere – 

pregătire suplimentară, consiliere, În activităţi sunt implicaţi elevii, prin consiliul elevilor, 

identificându-se astfel nevoile lor de educaţie şi îmbunătăţirea în perspectivă a laturii formative a 

procesului educativ. Activităţile desfăşurate în şcoală dovedesc faptul că elevii sunt în centrul 

atenţiei, că şcoala este preocupată de realizarea optimă a tranziţiei spre  locul de muncă 

Informaţile privind realizările elevilor sunt folosite ca puncte de plecare pentru dezvoltări 

ulterioare 

Activitatea de învăţare este, prin ea însăşi, motivantă, dacă răspunde capacităţilor, nevoilor, 

intereselor şi experienţei elevilor. Este binecunoscut faptul că elevii obţin rezultate mai bune la 

disciplina care-i interesează şi pentru care, bineînţeles, dispun şi de capacităţile necesare. În acest 

indicatorii de performanţă urmăriţi au fost legaţi de programele de învăţare ce trebuie să 

răspundă nevoilor de formare ale elevilor . 

Strategia de dezvoltare pe termen lung a institutiei este cuprinsa in P.D.I., care cuprinde 

zece strategii: 

o de informatizare; 

o de reabilitare a bazei materiale; 

o de creare a unui mediu de disciplina, securitate şi protecţie; 

o de dezvoltare a unui program educaţional antreprenorial şi creşterea competenţelor MaST 

o de diversificare a gamei de servicii educaţionale; 

o de democratizare a învăţământului; 

o de finanţare a şcolii; 

o de diversificare a ofertei educaţionale; 

o de promovare a şcolii; 

o de iniţiere a unor parteneriate strategice; 

Stabilirea tuturor strategiilor, are la bază analiza S.W.O.T. modalităţi de îndeplinire, 

termene de realizare. Ca şi strategie de dezvoltare, a fost stabilită oferta educaţională, care  anual 

este adusă la cunoştintă celor interesaţi, prin diferite modalităţi şi sub diferite forme. 
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Corelarea programelor de învăţare cu obiectivele stategice ale şcolii şi nevoilor de 

dezvoltare ale elevilor a stat la baza intocmirii opționalelor (CDL) pentru a acoperi nevoile 

pregătirii de specialitate a elevilor şi dezvoltarea lor  personală. S-a proiectat curriculum-ul în 

dezvoltare locală pentru fiecare, profil şi specialitate / calificare. 

Promovarea ofertei educaţionale s-a realizat prin participarea la Targul edicational –Oferta 

liceelor  în mass-media (presă, televiziune) cu ocazia Targului firmelor de exercitiu , pe site-ul şi 

la avizierul şcolii, la şedinţele cu părinţii 

 

Curriculum / Rezultatele învăţării 

 
Creşterea calităţii procesului instructiv – educativ  a stat in atentia  echipei manageriale , a 

comisiilor metodice , comisiei de evaluare si asigurarea calitatii. Prin asistentele la ore  efectuate  

de membrii echipei manageriale conform graficului  sau realizate cu ocazia şedinţelor de comisie 

metodică, a unor inspecţii în vederea obţinerii gradelor didactice sau a unor controale ISJ s-au 

urmatoarele aspecte pozitive: 

- Cadrele didactice demonstrează autoritate, menţinând atmosferă propice desfăşurării 

activităţii, pe toată durata ei; 

- Există cadre didactice care stăpânesc riguros conţinutul ştiinţific al disciplinei, folosesc 

limbaj adecvat, cunosc şi respectă etapele de desfăşurare ale unei lecţii, îmbină eficient 

metodele tradiţionale cu cele activ-participative, folosesc strategii diferenţiate de muncă, sunt 

preocupate de stimularea motivaţiei pentru învăţare, de dezvoltarea capacităţilor intelectuale 

ale elevilor şi de formarea de competenţe, au capacităţi de empatie şi relaţionare biunivoce 

pentru susţinerea feed-back-ului, dau dovadă de obiectivitate şi transparenţă în evaluare; 

- Unii elevi au deprinderea de autoevaluare sau de interevaluare; 

- Sunt folosite mijloacele audio-vizuale la unele ore, materiale didactice care uşurează mult 

înţelegerea conţinuturilor; 

- Sunt utilizate laboratoarele din dotare pentru desfăşurarea unor lecţii de specialitate care 

implică formarea abilităţilor de lucru , a competentelor profesionale  

- Sunt utilizate fişe de lucru cu exerciţii, culegeri şi planşe, facilitând asigurarea feedbackului 

şi stimulând lucrul individual şi pe grupe. 

Aspecte negative : 

-Sunt admise întârzieri la ore fără sancţionări din partea profesorului, ceea ce favorizează 

perpetuarea fenomenului la unele clase ; 

- Frecvenţa la ultima oră de curs este nesatisfăcătoare, manifestând prea multă indulgenţă faţă 

de elevii domiciliaţi în localităţile rurale învecinate; 
- Un număr mic de elevi sunt evaluaţi prin note în activităţile de predare, iar aceste note nu 

sunt obiectiv justificate în faţa clasei; 

- Se pune prea mare accent pe achiziţia conţinuturilor în defavoarea aplicării lor în situaţii 

concrete; 

- Nu sunt anunţate obiectivele activităţii, conducând la diminuarea interesului elevilor pentru 

activitate; 

- Se foloseşte excesiv metoda expunerii, transformând elevii în spectatori pasivi la activitatea 

profesorului; utilizarea redusă a echipamentelor IT (calculatoare, videoproiectoare)  în 

desfăşurarea  orelor ; 

- Metodele didactice nu sunt variate şi nici adaptate nivelului de înţelegere al elevilor  

- Există cadre didactice care practică improvizaţia sau lectura din materialele pe care le 

posedă şi de care sunt dependente în toate etapele lecţiei. 

  Proiectarea didactică s-a făcut cu respectarea programelor şcolare în vigoare, după forma 

şi structura indicată în cadrul Consfătuirilor metodice, de către toate cadrele didactice. 

Proiectarea didactică a fost făcută ţinându-se seama de rezultatele obţinute la testele iniţiale şi de 
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particularităţile colectivului de elevi. S-a proiectat curriculum-ul în dezvoltare locală pentru 

fiecare, profil şi specialitate/ calificare profesională, la clasele a X-a, s-au eleaborat pachetele de 

optionale pentru ivatamantul primar, gimnazial si pentru  clasele de liceu  de la profilul teoretic-

real.  S-au încheiat Convenţii de colaborare, cu agenţii economici unde elevii noştrii  au efectuat  

instruirea practică comasată, multi dintre ei fiind colaboratori noi . 

În procesul de predare-învăţare au fost utilizate manuale, auxiliare curriculare Phare Tvet sau 

proprii, prezentări ppt, fişe de lucru, baza materială existentă. Evaluarea continuă a fost realizată 

prin verificare orală, teste, fişe de lucru, fişe de evaluare, fişe de progres Transparenţa criteriilor 

şi a procedurilor de evaluare s-a realizat prin afişarea punctajului la fiecare item şi comunicarea 

criteriilor de notare. Rezultatele obţinute la evaluări au fost trecute în cataloagele personale, pe 

tot parcursul semestrului , precum şi în cataloagele claselor ţinând cont de ritmicitatea notării În 

unele situaţii, prin introducerea unor criterii în fişele de lucru s-a realizat autoevaluarea elevilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea educativă 

 
Conform planului managerial s-au realizat următoarele: - a fost constituită Comisia diriginţilor; - 

coordonatorul pe programe şi proiecte educative a participat la şedinţele organizate de ISJ; - a fost 

elaborat Planul managerial al activităţilor educative şi a fost aprobat de Consiliul de Administraţie; - 

au fost elaborate: Planul de activităţi pentru prevenirea violenţei în şcoli, Planului de activitǎţi 

privind educaţia pentru sǎnǎtate, Planului de activitǎţi privind educaţia pentru mediu, Planului de 

activitǎţi privind educaţia privind protecţia civilǎ, Planului de activitǎţi privind educaţia pentru 

însuşirea sistemului de valori ale moralei, culturii, democraţiei şi civismului, Planului de activitǎţi 

pentru orientarea şcolarǎ şi profesionalǎ a elevilor; - a fost ales noul Consiliu al elevilor pe şcoală şi a 

fost elaborat Planul de activităţi al acestuia; - a fost constituit noul Comitet de părinţi pe şcoală, a fost 

revizuit Regulamentul Intern;  

Orele de Consiliere şi orientare s-au desfăşurat conform programei. Pe tot parcursul semestrului 

au fost organizate şedinţe cu parinţii în care s-au dezbătut problemele legate de situaţia la învăţătură a 

elevilor, problemele legate de absenteism, abateri disciplinare, Regulamentul Intern, relaţia părinte-

şcoală, etc. Ca şi acţiuni de prevenire a factorilor de risc asupra comportamentului şcolar : - au 

Rata de succes  in anul scolar 2017-2018 la examenele finale ,  pe forme de invăţamant /profil / 

specializare se prezinta astfel : 

 

Forma de examen/specializare   Rata de succes 

Examen Evaluare naționala 2018 96,92 % 

Examen Bacalaureat 2018 67,8 % 

Examen de competente –liceu  100% 

 

 

Rata de abandon scolar 0%. 

 

Rata de absolvire  2017-2018 

 

Forma de invatamant Rata de absolvire  

Primar 100% 

Gimnazial   100 % 

Liceal  99,08% 
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fost realizate ore de dirigenţie pe această temă , - a fost prelucrat la clasă Regulamentul Intern ; Prin 

activitatea desfasurata s-a urmarit materializarea trasaturilor si principiilor consilierii scolare, 

vazute ca un process de dezvoltare si prevenire, prin optimizarea modului in care elevul 

relationeaza cu şcoala, profesorii şi colegii. 

Activitatea extraccuriculară s-a remarcat printr-o preocupare evidentă, atât din partea 

cadrelor didactice, cât şi a  elevilor, pentru activităţi extracurriculare. În cursul anului şcolar s-au 

efectuat  numeroase activităţi extraccuriculare, la nivelul  şcolii sau la nivelul catedrelor, în 

realizarea cărora au fost implicaţi toţi elevii şi profesorii. 

 

 PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

O educatie eficienta nu se poate realiza fara colaborarea scolii cu parintii, cu comunitatea 

locala, cu institutii de invatamant , de cultura , cu sindicatele etc. 

In acest sens mentionam ca intre institutie si parinti este o colaborare benefica, scoala avand 

incheiate protocoale cu familiile elevilor, parintii participa la sedintele organizate de diriginti sau 

de conducere, cel putin de doua ori pe semestru, la  lectoratele organizate pe nivel de studii, 

precum si la activitati cultural- educative si sportive. 

O foarte buna colaborare este intre scoala si Consiliul local, respectiv-primar, existand 

protocol de colaborare cu primaria, pentru activitati educative si de intretinere a parcurilor din 

municipiu. Consiliul local a sprijinit şcoala pe parcursul întregului an şcolar atât din punct de 

vedere financiar cât şi uman.Consiliul reprezentativ al părinţilor a acordat tot sprijinul la toate 

solicitările noastre, implicându-se activ în problemele şcolii prin reprezentanţii acestora in C.A. 

Cu ocazia diferitelor evenimente organizate de şcoală s-au obţinut sponsorizări din partea 

diverselor societăţi comerciale respectiv persoane fizice. Protocoale, parteneriate, exista si cu 

alte institutii .  

Exemplificăm în acest sens: 

 

   Parteneriate cu: 

 Biblioteca judeţeană; 

 Muzeul Dunării de Jos; 

 Fundaţia Codecs; 

 Fundaţia „Noi Orizonturi” Romanian American Foundation; 

 Agenţia de Mediu; 

 Centrul de Sănătate Publică Călăraşi;  

 Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog Călăraşi;  

 Centrul cultural judeţean Călăraşi; 

 Colegiul Economic „Ion Ghica” – Bucureşti; 

 Gimnaziul Carol I, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Şcoala nr. 2 

Modelu, Şcoala Tonea, Şcoala Roseţi „Iancu Rosetti”, Şcoala „Florenţa Albu” 

Vâlcelele, Şcoala Ciocăneşti; 

 Centrul Maternal „Sfânta Maria” Călăraşi; 

 Căminul de bătrâni „Antim Ivireanul” Călăraşi;  

 Asociaţia de sprijin a copiilor cu handicap fizic Călăraşi. 

 C.p.p “Ţara  copilăriei “;I.G.P.P. „Aricel” 

 Facultatea de Administraţie şi Afaceri -Universitatea  Bucureşti; 

 Junior Achievement Romania.: 

 Facultatea de Management  Inginerie Economică şi Agricultură şi Dezvoltare Rurală 

Călăraşi;  

 Palatul Copiilor Călăraşi,  

 Fundaţia  “Noi Orizonturi”;  

 Asociaţia pentru dezvoltarea durabilă Dunărea de Jos,   

 Inspectoratul Judeţean de Poliţie Călăraşi,  
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 Inspectoratul de Jandarmi  Judeţean Călăraşi,  

 Tenaris Silcotub Călăraşi,  

 Fundaţia pentru Ştiinte şi Arte Paralela 45(FSAP45) 

 Clubul sportiv şcolar Călăraşi. 

 

D. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

 

MANAGEMENTUL CALITĂŢII LA NIVELUL ŞCOLII 

 
Este important că strategia şi priorităţile şcolii să se bazeaze pe analiza de nevoi şi planul de 

îmbunătăţire, iar stabilirea strategiilor să fie munca unei echipe şi prin toate demersurile să se 

încerce atingerea standardelor educaționale. Managementul calitatii la nivelul scolii este asigurat 

de Comisia de evaluare si asigurare a calitatii, comisie care a fost înfinţată conform legii 87/2006  

Activitatea comisiei  se desfasoara pe baza  regulamentului propriu de funcţionare,  care a fost 

discutat şi  aprobat în Consiliul de Administraţie. Atribuţiile comisiei se referă la următoarele 

domenii şi criterii: 

Capacitatea instituţională definită prin: 

-structurile instituţionale, administrative şi manageriale; 

-baza materială; 

-resursele umane; 

Eficacitatea educaţională concretizată prin: 

-conţinutul programelor de studiu; 

-rezultatele învăţării; 

-activitatea de cercetare ştiinţifică şi metodică; 

-activitatea financiară. 

Managementul calităţii concretizat prin: 

-strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii; 

-proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor 

desfăşurate; 

-proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării; 

-proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral; 

-accesibilitatea resurselor adecvate învăţării; 

-baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii; 

-transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii, certificatele, 

diplomele şi calificările oferite. 

Dintre activităţile desfăşurate  în cursul  semestrului doi al anului 2017-2018 remarcăm: 

-S-a întocmit şi trimis raportul anual de evaluare internă şi planul de îmbunătăţire pe anul 

precedent  care a şi fost validat de Comisia I.S.J  

-S-au intocmit şi trimis fişele de evaluare internă la I.S.J. pentru întocmirea cărora au fost făcute 

asistenţe la lecţii care s-au concretizat prin întocmirea fişelor de observare, acestea fiind un 

criteriu important al întocmirii fişei de evaluare; 

- S-a aplicat de către  toti diriginţii chestionarul  la elevi pentru depistarea stilului de învăţare, 

ştiut fiindfaptul că procesul de predare-învăţare urmăreşte învăţarea centrată pe elev.  

 -Elaborarea raportului de autoevaluare pentru anul scolar incheiat şi a planului de îmbunătăţire;  

- Aplicarea şi valorificarea chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie a părinţilor în 

legătură cu serviciile oferite de şcoală 

-Colaborarea la realizarea ROI în conformitate cu legislaţia în vigoare  

- Preocuparea C.E.A.C. pentru revizuirea/actualizarea /elaborarea procedurilor interne şi pentru 

completarea dosarului cu exemple de bune practici din activitatea instituţiei noastre şcolare; 
- Completarea manualului propriu al calităţii şi stabilirea strategiei de monitorizare şi asigurare a 

calităţii;  
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E. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR. 

Personalul didactic auxiliar şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu atribuţiile ce-i 

revin prin fişa postului. Serviciile de secretariat şi contabilitate şi-au desfăşurat activitatea în 

condiţii optime şi s-au implicat în activitatea liceului. 

Prin activitatea sa, biblioteca şcolară participă la realizarea obiectivelor sistemului de 

învăţământ, în ansamblul său, precum şi a obiectivelor educaţionale pe niveluri de studii şi 

profiluri de învăţământ.  

  Cele două biblioteci ale liceului au funcţionat în interesul elevilor, au răspuns operativ şi 

eficient cerinţelor de lectură şi de informare documentară a cititorilor. Au colaborat cu cadrele 

didactice la  popularizarea colecţiilor de bibliotecă şi realizarea unor activităţi extraccuriculare, 

au marcat periodic, lunar, aniversările şi comemorările scriitorilor organizând vitrine, prezentări 

de cărţi. S-au implicat şi îndrumat lectura elevilor, în colaborare cu cadrele didactice, potrivit 

cerinţelor procesului de învăţământ. Fondul de carte a fost îmbunătăţit, numărul elevilor cititori a 

crescut. 

 

F. ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC 

Activitatea desfăşurată de personalul nedidactic a fost coordonată şi analizată  permanent, 

urmărindu-se efectuarea la timp a lucrărilor specifice pentru întreţinerea şi îngrijirea şcolii. 

 

 

 

ANALIZĂ SWOT 

 

PUNCTE TARI ale „mediului intern” 

 

– manager formaţi; 

– bună pregătire ştiinţifică şi metodică a cadrelor didactice; 

– profesori metodişti (Lb. Română, discipline economice, Istorie, Fizică, Religie); 

– profesori formatori; 

– o bună tradiţie în învăţământ economic – 92 de ani; 

– cabinete de informatică; 

– ocupare optimă a spaţiului existent; 

– transparenţa deciziilor C.A; 

– ofertă educaţională atractivă prin C.D.Ş şi C.D.L; 

– implicarea elevilor şi cadrelor didactice în proiecte şi programe. 

 

 

PUNCTE SLABE ale „mediului intern” 

 

– lipsa laboratoarelor la unele discipline; 

– lipsa unei Sali de sport adecvate; 

– resurse financiare insuficiente; 

– motivaţia uneori slabă din partea elevilor. 

 

OPORTUNITĂŢI ale „mediului extern” 

 

– inserţia mai uşoară pe piaţa muncii; 

– statutul de liceu reprezentativ; 

– situarea Colegiului în zona centrală a Municipiului Călăraşi; 

– implicarea în programe de parteneriat; 
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– implicarea comunităţii şi administraţiei locale în relaţia cu şcoala. 

 

 AMENINŢĂRI ale „mediului extern” 

 

– birocraţia excesivă; 

– instabilitatea politicilor educaţionale; 

– starea precară a economiei locale; 

– rata demografică decendentă. 

CONCLUZII 

Se poate aprecia că activitatea din semestru II al anului şcolar 2017 – 2018 a fost, în linii 

generale, o activitate de bună calitate. Activităţile desfăşurate au reuşit să antreneze foarte           

mulţi dintre elevii colegiului nostru. Au fost iniţiate proiecte şi programe, s-au derulat 

parteneriate cu diverse instituţii culturale, organizaţii nonguvernamentale, societăţi comerciale 

etc. 

Calitatea activităţilor extracurriculare şi rezultatele obţinute la concursurile şi examenele 

nationale au contribuit la menţinerea prestigiului şcolii în cadrul sistemului de educaţie din 

judeţul  Călăraşi. Rezultatele bune şi foarte bune obţinute, dar şi elementele de disfuncţionalitate 

apărute uneori, au fost analizate în şedinţele curente, în spirit colegial şi principial, 

demonstrându-se că avem un colectiv de cadre didactice responsabil şi cu dorinţa de a ridica 

nivelul liceului. Profesorii au dovedit, în general, că sunt implicaţi şi devotaţi şcolii, contribuind 

la dezvoltarea instituţiei, la îmbunătăţirea culturii organizaţionale, sporind eficienţa activităţii de 

perfecţionare. Faţă de anii precedenţi s-a observat o îmbunătăţire a activităţii în cadrul catedrelor 

şi comisiilor metodice, totuşi se impune ca activitatea de formare continuă să fie dinamizată şi 

diversificată.  

Rămân în continuare o serie de neajunsuri, parte din ele semnalate şi în acest material, care 

trebuie remediate. Există unele aspecte ale activităţii care nu ne mulţumesc pe deplin sau chiar  

deloc. Credem însă  în capacitatea colectivului nostru de a găsi soluţii şi de a rezolva problemele 

apărute. 

 

                                                                                                                              

                            Director,                                                                                    

                                                                   prof. Cârjilă Daniel 

 

   

                                                                                                                                   


