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PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

 

 

    DEVIZA ŞCOLII: 

„Dezvoltarea este ţelul nostru. Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre   reuşită   şi 

împrinire, căci tu ne reprezinţi.” 

 

 

 

I. VIZIUNEA 

  

  

         În contextul integrării României în  Uniunea Europeană, Liceul Teoretic „I.L.Caragiale” Moreni doreşte să devină un garant al calităţii 

procesului educaţional, urmărind aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de M.E.C.T. prin formarea continua a cadrelor didactice 

si crearea unui climat de muncă stimulativ în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui tânăr beneficiar al sistemului educaţional,  

astfel încât să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale, atât pe plan personal, cât şi profesional.  

        Promovarea unui invatamant de calitate, modern si flexibil, stimularea creativităţii, abandonarea stilului rigid şi nedemocratic în relaţiile 

profesor-elev, munca în echipă, dezvoltarea relaţiilor de colaborare, care valorifică experienţa elevilor la nivelul cunoaşterii intelectuale şi 

estetice, în sens pedagogic, precum şi asigurarea unei bune comunicari strategice interinstitutionale vor oferi un model de progres educaţional, 

generator de cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii. 

 În liceul nostru se pune accent pe studiul intensiv al limbilor moderne, engleză, franceză. Potenţialul de învăţare şi abilităţile de 

comunicare dobândite  sunt valorificate  prin intermediul proiectelor şi parteneriatelor europene, demers ce asigură apropierea culturală şi 

compatibilizarea sistemelor educaţionale, asimilarea unor valori europene, precum toleranţa, spiritul competitiv şi de echipă, cunoaşterea şi 

acceptarea obiceiurilor şi tradiţiilor ţărilor europene.  
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II.DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

1.INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV 

a) Titulatura oficială a  şcolii: COLEGIUL NAȚIONAL ”ION LUCA CARAGIALE”- MORENI 

Adresa: Moreni, b-dul 22 decembrie 1989, nr. 16; Tel: 0245 – 667075; Fax:0245-665453 

Mail: liccaram2000@yahoo.com  website: www.cncaragialemoreni.ro 

b) Scurt istoric al şcolii:  

În 1920, erau în zona noastră două şcoli mixte:  cea din satul Moreni, cu patru posturi de învăţători şi cea din Stavropoleos, cu două 

posturi de învăţători.Acestei baze materiale i se adaugă, în anii 1922-1923, două săli de clasă, la etajul cărora exista o locuinţă pentru învăţători. 

 În 1924,s-a construit o şcoală de fete, una dintre cele mai frumoase clădiri din judeţ, care îndeplinea cerinţele învăţământului din acea 

perioadă. 

 În 1926, începe extinderea şcolii din Stavropoleos. 

 La şcoala nr.2 Moreni, începând cu anul şcolar 1928-1929, funcţionează o şcoală de ucenici, ce îşi continuă activitatea şi după 1948, 

având peste 100 de  elevi. 

 În martie 1942, s-a propus ca şcoala de băieţi şi fete din Moreni, să fie şcoală-model la nivel naţional, pentru învăţământul practic. 

Războiul era prea puternic pentru a permite învăţământului să-şi continue cursul normal. 

 Anul  şcolar 1945-1946 începe cu transformări însemnate. În toamna anului 1945, localul şcolii de fete a fost pus la dispoziţia 

gimnaziului unic, iar din 1946, jumătate din local a fost cedat Liceului teoretic. Prin Legea învăţământului din 1948, oraşul Moreni nu reuşeşte 

să obţină funcţionarea unui liceu teoretic, şi astfel  se creează „Şcoala medie tehnică de extracţie şi foraj  petrol – Moreni”. 

 În 1955, localul şcolii primare de băieţi devine local pentru Şcoala medie mixtă de 10 ani, transformată în Liceul Teoretic Moreni în 

1962 şi care în 1964, se mută  într-un local nou. 

 În anul 1972, se înfiinţează Şcoala profesională de pe lângă Întreprinderea Automecanica Moreni care în anul 1975 s-a transformat în 

Liceul Industrial nr.1 Moreni, incluzând pe lângă clasele de liceu şi clase de şcoală profesională. 

In 1977, Liceul Industrial nr.1 a fuzionat cu Liceul teoretic, păstrându-şi denumirea, dar incluzând şi clase cu profil teoretic (fizică-matematică), 

şcoala de maiştri şi şcoala postliceală.aveam şi un criteriu de măsurare a calităţii aproape infailibil.  

         In 1990, datorită structurii complexe (liceu, filiera teoretică şi filiera tehnologică, şcoala profesională, şcoala postliceală ) a devenit Grupul 

Şcolar Construcţii Maşini.  

         Această denumire s-a schimbat în anul 1999, în Grupul Şcolar Industrial „I.L.Caragiale”. 

mailto:liccaram2000@yahoo.com
http://www.cncaragialemoreni.ro/
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În anul 2001, denumirea liceului este Grup Şcolar Construcţii Maşini I.L.Caragiale Moreni. În ciuda preponderenţei claselor cu profil industrial, 

rezultatele obţinute de absolvenţii liceului la bacalaureat şi facultăţi au fost deosebite, fapt ce apropie instituţia noastră de învăţământ de 

calitatea impusă de colegiile naţionale . 

        Învăţământul liceal a fost completat în anul şcolar 1998-1999, de înfiinţarea clasei a V-a gimnaziale, absolvenţii obţinând la examenele 

naţionale de capacitate rezultate foarte bune. 

Din anul 2008, denumirea unităţii este Liceul Teoretic I.L.Caragiale, deoarece din 2006 planul de şcolarizare nu a mai inclus clasele cu profil 

tehnic.  

În anul 2014, la propunerea corpului profesoral din unitatea noastră școlară, Consiliul de Administrație al liceului,  cu avizul Consiliului Local 

Moreni și al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, a adresat ministrului educației, rugămintea de a dispune, în condițiile legii, schimbarea 

titulaturii liceului în Colegiu Național. Rugămintea a fost însoțită de un memoriu ilustrativ corespunzător, referitor la istoricul  și rezultatele școlii.  

Astfel, din anul școlar  2015-2016 , conform ordinului de ministru nr. 4345/26.06.2015, denumirea unității este Colegiul Național ”Ion Luca 

Caragiale”. Unul dintre criteriile care a cântărit mult în jurizare a fost calitatea absolvenților unității de învățământ reflectată prin personalități ale vieții 

științifice, culturale, sociale sportive, la nivel regional, national și/sau international.  

 

         Colegiul Național  ”Ion Luca Caragiale” Moreni se mândreşte în prezent cu: 

Niculae Napoleon Antonescu – Prof. Univ. Dr. Ing. Rector Onorific al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Membru al Academiei de Ştiinţe 

Tehnice şi Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membru în Parlamentul României (1996-2004);  

           

George Mihăiţă – actor, directorul Teatrului de Comedie – Bucureşti  

 

Ioana Lupea -  redactor Evenimentul Zilei  

           
Georgescu Dan - profesor doctor Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, Bucureşti 

 

Cucui Ion- rectorul Universităţii “Valahia”, Târgovişte  

          
Nicolae Hâncu – profesor doctor, șeful secției diabet, nutriție, boli metabolice, Spitalul Județean Cluj-Napoca  

          
Horia Andrei – profesor universitar, Universitatea Politehnică Bucureşti şi Universitatea « Valahia » Târgovişte  

         
Gavra Cătălin -  director general Țiriac Auto  

Drogoreanu Valentin - doctor în Inginerie electronică şi telecomunicaţii-Universitatea Politehnica Bucuresti, Dottore di ricerca – Politecnico di 

Torino 
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Gabriel Dima – doctor în fizică, profesor al Universităţii « Valahia » Târgovişte  

      
Lucia Vasilescu Birnbaum – poetă 

      
Bari Ioan- deputat, economist, profesor universitar zin cadrul ASE, Bucureşti 

      

Stoica Leonard – Senior Research Fellow, Dr la Ruhr-Universität Bochum, R&D Manager la DirectSens GmbH. 

      

Ioana Nicolae – profesor universitar, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi 

      
Emilia David Drogoreanu- doctor în literatura italiană, Centrul de cercetare FIERI, Universitatea din Udine.  

      
Andrei Paul – Asistent universitar dr.ing. în cadrul Univ. Politehnice București, Facultatea  de Inginerie Electrică 

     
Ioan Marinescu –  jurist, în prezent, Vicepreședinte Consiliu Județean Dâmbovița  

     

Nedelcu Sorin- absolvent al Univ. București – Facultatea de Matemetică Informatică –Secția Matematică, doctorand al Universității Ludvig 

Maximillians Munchen, asistent de cercetare în Departamentul Mathematik der Universitat  

    
Radu Radu Constantin-  absolvent al Univ. Politehnice din București -Facultatea de electronică – limba engleză, masterat în Robotică- 

ENSAM.PARIS (École Nationale Supérieure d Arts et Métiers ; inginer de cercetare ENSICAEN (École Nationale Supérieure d ingénieurs de 

Caen)  

     

Radu Laura Maria – absolventă a Univ. București – Facultatea de Fizică ; doctoratul – École doctorale Université Paris 6- Pierre et Marie 

Curie ; cercetător-IGBMC (Institut de Génétique et de biologie moléculaire et cellulaire)  

. 

George Gavra – absolvent al Univ. Politehnice din București, BS,Computer Science, 1992-1997 ; în prezent director relații cu clienții- Ericsson 

GSC 

     
Andrei Oprea – absolvent al Univ. Politehnice din Timișoara, Facultatea de Electronică și Comunicații, Software Architect la Interac 

Association/Acxsys Corporation, Canada  

    Florin Călăraşu – medic radiolog, şeful secţiei Radiologie – Ploieşti  

     
Dumitru Ionaş – ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Populară Democrată Etiopia (1990) 
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Cernahoschi Mihai – şeful catedrei de informatică, Universitatea Transilvania din Braşov 

     
Brînzaru Simona – Institutul Cultural Român 

     

 

Dragoş Tudor – Director general al Direcţiei Generale Comunicare, din cadrul Institutului Cultural Român 

   . 
Bogdan Olaru – solistul grupului Trupa veche din anul 2010 

    
Bogdan Ocnaru – jurnalist independent, angajat la Antena 1, 3 în perioada 2004-2010, în prezent jurnalist la RCS-RDS. 

 

Silviu Apostol – jurnalist la Academia Caţavencu în perioada 2006-2010, în prezent jurnalist la Kamikaze. 

 

Anisa Lupu (Brutaru) – reporter Antena 3 

 

Mariana Sabău (Vasile) - Conf. Univ. Dr.- Protetică– Facultatea de Medicină„Victor Papilian“ Sibiu 

 

 

De asemenea, un alt criteriu care a contat în schimbarea titulaturii s-a referit  la activitatea educativă, pedagogică și științifică 

desfășurată și performanțele profesionale înregistrate de elevii școlii reflectate în rezultate obținute la concursurile specifice naționale și/sau 

internaționale. 

 

 

2013-2014 

         Olimpiada Naţională de Informatică – Savu Ioan Daniel 

         Olimpiada Naționala de Limba Franceză- Marinescu Radu Marian 

         Olimpiada de limba engleza- Stroe Andreea 

 

2010-2011 

Olimpiada Naţională de Limba Engleză – Creţu Mădălina Andreea 

Olimpiada Naţională de Biologie – Gheorghiţă Ioan Alexandru 

2009-2010 
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Olimpiada Naţională de Fizică – Stanciu Ştefan Bogdan 

Olimpiada Nationala Stiinte pentru Juniori – Toma Petru Vlad 

2008-2009 

Olimpiada Naţională de Chimie – Niculae Andreea Cătălina 

Olimpiada Naţională de Fizică – Stanciu Ştefan Bogdan 

2007-2008 

Olimpiada Naţională de Chimie – Niculae Andreea Cătălina 

2006-2007 

Olimpiada Naţională de Fizică – Petrescu Victor 

Olimpiada Naţională de Biologie – Neacşu Maria-Laura 

2004-2005 

Olimpiada Naţională de Limbi Romanice – Limba Franceză - Breazu Cristina 

2003-2004 

Olimpiada Naţională de Informatică – Petrescu Victor 

Olimpiada Naţională de Limbi Romanice – Limba Franceză – Breazu Cristina 

Anexa 60. 

 

 

2013-2014 

 Concursul Educational Soarele si planeta albastra, editia a –III-a , nivel national, domeniul cultural artistic, 

arte vizuale - Alistar Gabriel Andrei  

Concursul ”Made for Europe” , editia aVIII-a, Brasov- Andrei Adrian Gabriel 

2012-2013 

Concursul National Memorialul Holocaustului- Bacau – Chicos Andreia Paula 

2011-2012 

Concursul National de matematica-fizica Vranceanu –Procopiu, eitia a XIII-a- Stanciu Stefan 

2009-2010 

Concursul National de Fizica EVRIKA, Braila – Stanciu Staefan Bogdan 

2008-2009 
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Concursul National de matematica-fizica Vranceanu –Procopiu – Stanciu Stefan Bogdan 

2007-2008 

Concursul National de fizica EVRIKA, Braila – Stanciu Stefan Bogdan 

2004-2005 

Cocursul National Radiofonic Si eu sunt cetatean european – Moise Elena 

2003-2004 

Competitia Nationala de Simulare Manageriala (Management and Economic Simulation Exercise ) – Petrescu 

Victor 
 

 

 

 

 

 

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVI LA OLIMPIADE ȘCOLARE 2015-2016 

  

NR. 

CRT 

NUME, 

PRENUME ELEV 

CLASA DISCIPLINA LOCUL PROF. 

ÎNDRUMĂTOR 

FAZA 

JUDET/INTERJUD./ZONAL 

FAZA NAȚIONALĂ 

1. Baciu  Robert IX ISTORIE  CRĂCĂNEL 

DOINA 

Județ  

  

  

2. Geroșanu  Iuliana XE ISTORIE III ANGHEL 

BOGDAN 

Județ  

  

  

3. Marin Andreea 

Raluca 

XIE LIMBA 

ENGLEZĂ 

I MATEI 

MIRANDOLINA 

Județ participare 

  

  

4. Iamandi Florin 

Daniel   

VII LIMBA 

ENGLEZĂ 

I MATEI 

MIRANDOLINA 

Județ  

  

  

5. Iordăchescu Mara V LIMBA 

ENGLEZĂ 

I MATEI 

MIRANDOLINA 

Județ  
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5. Ghindă Rareș 

Mihai 

VIII LIMBA 

ENGLEZĂ 

I CISMARU 

DANIELA 

Județ  

  

  

6. Voicu Ștefania IXA LIMBA 

ENGLEZĂ 

I CISMARU 

DANIELA 

Județ  

  

  

7. Dumitrache 

Valentin 

IXA LIMBA 

ENGLEZĂ 

III CISMARU 

DANIELA 

Județ  

  

  

8. Andrei Adrian XIE LIMBA 

ENGLEZĂ 

II- proba 

scrisă 

MATEI 

MIRANDOLINA 

Județ  

  

  

9. Stoica Robert XE LIMBA 

ENGLEZĂ 

V-proba 

scrisă 

MATEI 

MIRANDOLINA 

Județ  

  

  

8. Dinu Radu Gabriel XIIA INFORMATICĂ I STANCIU ION 

MOGA GINU 

Județ Mențiune/medalie de 

argint 

  

  

9. Crăciun Valentin 

Gabriel 

XA INFORMATICĂ I BUTRUGĂ 

DANIELA 

MOGA GINU 

Județ participare 

  

  

10. Gheorghiță Ștefan 

Marian 

V INFORMATICĂ I MARINESCU 

IUSTIN 

MOGA GINU 

Județ participare 

  

  

11 Savu Ioan Daniel IXA INFORMATICĂ I STANCIU ION 

MOGA GINU 

Județ calificare  

  

  

12 Savu Ioan Daniel IXA FIZICĂ I CHIȘULESCU 

GABRIEL 

I Mențiune/medalie de 

aur 
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13 Savu Ioan Daniel IXA MATEMATICĂ III DUMIRESCU 

SORINEL 

Județ calificare 

  

  

14 Stătescu Sabrina XIIE SOCIOLOGIE I DINU 

GHEORGHE 

Județ participare 

  

  

15 Savu Ioan Daniel IXA ASTRONOMIE 

ȘI 

ASTROFIZICĂ 

I CHIȘULESCU 

GABRIEL 

Județ calificare 

  

  

16. Călugărescu 

Diana 

XA LIMBA 

ROMÂNĂ 

OLAV 

Mențiune AVRAM 

CARMEN 

Județ  

 

 

17. Vlădescu 

Bianca 

XA LIMBA 

ROMÂNĂ 

OLAV 

Mențiune AVRAM 

CARMEN 

Județ  

 

 

18. Ungureanu 

Andreea 

 

IXA LIMBA 

ROMÂNĂ 

OLAV 

Mențiune ZAMFIR 

MONICA 

Județ  

 

 

19. Manole Medeea 

 

V LIMBA 

ROMÂNĂ 

Mențiune ZAMFIR 

MONICA 

  

Județ 

 

20. Matei Rebeca VII FIZICĂ Mențiune CHIȘULESCU 

GABRIEL 

Județ  

 

 

21. Saraolu Miruna 

 

VII FIZICĂ Mețiune CHIȘULESCU 

GABRIEL 

Județ  

 

 

22. Marinescu Radu 

Marian 

XA LIMBA 

FRANCEZĂ 

III FLOREA 

CRISTINA 

Județ  

 

 

23. Despa Andreea  

Raluca 

XA LIMBA 

FRANCEZĂ 

Mențiune FLOREA 

CRISTINA 

Județ  
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TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVI LA CONCURSURI  ȘCOLARE 

 
NR. 

CRT 

NUME, 

PRENUME 

ELEV 

CLASA DISCIPLINA LOCUL PROF. 

ÎNDRUMĂTOR 

FAZA 

JUDEȚ/INTERJUD./ZONAL 

FAZA 

NAȚIONALĂ 

1. Iamandi 

Florin Daniel 

VII LIMBA ENGLZĂ II MATEI 

MIRANDOLINA 

Județ- Concurs ’Public 

Speaking’ 

 

  

  

2. Matinca 

Carlos 

Constantin 

VII LIMBA ENGLEZĂ II MATEI 

MIRANDOLINA 

Județ- Concurs ’Public 

Speaking’  

 

  

  

4. Joița Beatrice XI LIMBA ENGLEZĂ III MATEI 

MIRANDOLINA 

Județ-Concurs ’Public 

Speaking’ 

 

  

  

5.  Micu Dragoș IXE LIMBA ENGLEZĂ I MATEI 

MIRANDOLINA 

Județ-Concurs ’Public 

Speaking’ 

 

  

  

6. Ciocodeică 

Adreea 

XIE LIMBA ENGLEZĂ  III - proba 

scrisă 

MATEI 

MIRANDOLINA 

Județ-Concurs ’Public 

Speaking’ 

 

 

 

  

  

  

 

7. Marinescu 

Radu Marian 

XA Proiecte 

internaționale 

I MATEI 

MIRANDOLINA 

Județ-Concurs Made for 

Europe 

I 
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8. Marinescu 

Radu, 

Despa 

Raluca,  

Necula Aura 

Georgescu 

Dana  

 

XA 

 

 

 

XA 

 

XIIF 

 

 

XIA 

 

LIMBA 

FRANCEZĂ 

Premiul 

special al 

juriului 

93p/100p 

FLOREA 

CRISTINA 

Concurs „A la une ” participare 

  

  

9. Nicolae 

Damaris 

XIC MATEMATICĂ III CIONTOȘ 

DANINA 

Județ- Concursul  de 

Matematică Aplicată „Adolf 

Haimovici” 

participare 

  

  

10. Bratu 

Bogdan 

 

IXA Lb. romana 

Concursul 

International de 

expozitie 

 

I ZAMFIR 

MONICA 

Județ  

 

 

11. Petrașcu 

Geanina 

 

IXA Lb. romana 

Concursul 

International de 

expozitie 

 

II ZAMFIR 

MONICA 

Județ  

 

 

12. Savu Ioan 

Daniel 

IXA Concursul Regional 

de informatică 

„Micul Gates” 

Mențiune STANCIU ION Regional- Rm. Vâlcea  

 

 

13. Dinu Radu 

Gabriel 

XIIA Concurs „Tinerii  

programatori” 

I STANCIU ION Județ  

 

 

14. Crăciun XA Concurs „Tinerii  II BUTURUGĂ Județ  
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 Valentin programatori” DANIELA  

 

 

15. 

 

 

 

 

Dinu Radu 

Gabriel 

XIIA  

Concursul Național 

de Informatică 

”Urmașii lui Moisil” 

VII 

 

 

 

 

STANCIU ION  Participare- 

Iași 

  

  

16. Savu Ioan 

Daniel 

IXA Concursul Național 

„Vrânceanu 

Procopiu” –

matematică și fizică - 

Bacău 

 CHIȘULESCU 

GABRIEL 

DUMITRESCU 

SORINEL 

 A reprezentat 

județul 

 

 

17. Savu Ioan 

Daniel 

IXA Concursul Național 

EVRIKA- Fizică 

Brăila 

 CHIȘULESCU 

GABRIEL 

  

18. Savu Ioan 

Daniel 

IXA Concurs Național  

Phi-Fizică 

Premiul I CHIȘULESCU 

GABRIEL 

  

19. Matei 

Rebeca 

VII Concurs Național  

Phi-Fizică 

Premiul I CHIȘULESCU 

GABRIEL 

  

20. Saraolu 

Miruna 

VII Concurs Național  

Phi-Fizică 

Premiul II CHIȘULESCU 

GABRIEL 

  

21. Petrescu 

Alexia 

VII Concurs Național  

Phi-Fizică 

Premiul III CHIȘULESCU 

GABRIEL 

  

22. Bratu 

Patricia 

V Concursul de 

matematică și logică 

„Cezar Ivănescu” 

Mențiune CIONTOȘ 

DANINA 

interjudețean  

 

 

23. 

 

 

Chiriță 

Ștefan 

 

V Concursul de 

matematică și logică 

„Cezar Ivănescu” 

Mențiune CIONTOȘ 

DANINA 

 

interjudețean  
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24. Formația de 

Dans Modern 

 Concursul Național 

de Dans                 ” 

Împreună pentru 

Viitor”, aprilie 2016 

Locul I ZAMFIR 

MONICA 

DULEA 

MIHAELA 

Județ Participare la 

faza națională 

Locul II  

 

25. Savu Ioan 

Daniel 

IXA Concursul Național 

de Matematică 

”Lauențiu Duican” 

Ediția a-XIX-a-

,Brașov, mai 2016 

 

 

 

 

Mențiune 

 

 

 

DUMITRESCU 

SORINEL 

Faza națională  

 

 

26. Duță 

Mădălina 

 

Vremăroiu 

Maria 

XI 

 

 

 

 

X 

Concursul 

Internațional ”Euro 

Ambasadori pentru 

viitoul Terrei”, 

secțiunea III, Expo 

Eco/Colaje ediția a-

VII-a , Călărași, 20-

22 mai 2016 

 

 

 

 

Premiul I 

 

 

 

SANDU IOANA 

ELENA 

  

27. Duță 

Mădălina 

 

Vremăroiu 

Maria 

XI 

 

 

 

 

X 

Concursul 

Internațional ”Euro 

Ambasadori pentru 

viitoul Terrei”, 

secțiunea III, 

Master Chef  ediția 

a-VII-a , Călărași, 

20-22 mai 2016 

Premiul III 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANDU IOANA 

ELENA 

 

 

 

 

 

  

28. Vremăroiu 

Maria 

Răvoianu 

Andreea 

XI 

 

 

 

XI 

Concursul 

Internațional ”Euro 

Ambasadori pentru 

viitoul Terrei”, 

secțiunea I Proiecte 

 

 

 

Premiul II 

SANDU IOANA 

ELENA 
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de mediu,  ediția a-

VII-a , Călărași, 20-

22 mai 2016 

29. Cojoianu 

Ștefan 

XC KATA MASCULIN 

15-17 ani 

Locul II  

STANCIU 

NICUȘOR 

  

30. Grigoruță 

Vlad Andrei 

XF KATA MASCULIN 

15-17 ani 

Locul I STANCIU 

NICUȘOR 

  

31. Vochiță 

Mihai 

Alberto 

VII KATA 10-12 ANI Locul I STANCIU 

NICUȘOR 

  

32. Liță George 

Mihai 

XB KATA MASCULIN  

15-17 ANI 

Locul II STANCIU 

NICUȘOR 

  

33. Popescu 

Florin 

Cristian 

XE KATA MASCULIN  

15-17 ANI 

Locul II STANCIU 

NICUȘOR 

  

34. Bocin Ioana 

Beatrice 

  KATA SHORIN 

GOJU RYU FETE 15-

17 ANI 

Locul II STANCIU 

NICUȘOR 

  

35. Cojoianu 

Ștefan 

XC KATA SHORIN 

GOJU RYU BĂIEȚI 

15-17 ANI 

Locul II STANCIU 

NICUȘOR 

  

36. Liță George 

Mihai  

XB KATA SHORIN 

GOJU RYU BĂIEȚI  

15-17 ANI 

Locul I STANCIU 

NICUȘOR 

  

37. Popescu 

Florin 

Cristian 

 

XE SLOVENIA 12-18 

OCT. 2015 

UWK WORLD 

KARATE 

CHAMPIONSHIPS 

TRADITIONAL-

GENERAL-

CONTACT 

Participare     
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38. Andrei Ioana 

Ariana 

XE CONCURSUL 

INTERNAȚIONAL 

DE MEȘTEȘUGURI 

ARTISTICE 

TRADIȚIONALE 

”MÂINI DE AUR”- 

HUEDINSECȚIUNEA 

ICOANE PE STICLĂ, 

HUEDIN, 21 MAI 

2016 

Premiul I BĂNICERU 

ELENA 

  

39. Andrei Ioana 

Ariana 

XE FESTIVALUL 

NAȚIONAL DE 

FOLCLOR ȘI 

MEȘTEȘUGURI 

TRADIȚIONALE ”PE 

FIR DE BALADĂ” 

Locul I BĂNICERU 

ELENA 

  

40. Grigore 

Denis 

Gabriela 

XIIE L’amitié 

francophone, Adjud-

2016 

III DIACONU 

CONSTANȚA 

Interjudețean  

Dogărel 

Teodora 

XE I DIACONU 

CONSTANȚA 

Florea 

Cosmin 

VA I DIACONU 

CONSTANȚA 

Iordăchescu 

Mara 

VA I DIACONU 

CONSTANȚA 

Marinescu 

Radu 

XA II FLOREA 

CRISTINA 

Necula Aura XIIF II FLOREA 

CRISTINA 

Vornicu 

Andreea  

 

XIIF I FLOREA 

CRISTINA 

Despa 

Raluca  

XA I FLOREA 

CRISTINA 
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41. Georgescu 

Dana 

XIA Concurs L’avenir 

en couleurs, 

Câmpulung-2016 

 

Mențiune FLOREA 

CRISTINA 

Interjudețean  

Vornicu 

Andreea 

XIIF II FLOREA 

CRISTINA 

Necula Aura XIIF Mențiune FLOREA 

CRISTINA 

Andrei 

Cătălina 

XE I DIACONU 

CONSTANȚA 

Lungu 

Ștefania 

XE III DIACONU 

CONSTANȚA 

42. Despa 

Raluca 

XA  Concursul 

Național Drumeț 

printre 

cuvinte, Turnu-

Măgurele, jud 

Teleorman 

I FLOREA 

CRISTINA 

Național  

c) Resurse umane 

 Elevi (statistici realizate în anul şcolar 2016-2017)  

Învăţământ de zi  primar şi gimnazial: 

 

Nr. 

crt. 

Clasa Nr. clase Nr. elevi Observaţii 

1.  Clasa a V-a 1 26  

2.  Clasa a VI-a 1 32  

3.  Clasa a VII-a 0 0  

4.  Clasa a VIII-a 1 28  

 

Învăţământ de zi  liceal 

 

Clasa Filiera Profilul Specializarea Număr 

de clase 

Nr. elevi 

 

 

 

Teoretică Real Matematică-Informatică 

(din care 1 clasă intensiv 

engleză) 

2 

 

 

56 
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Clasa a IX-a Ştiinţe ale naturii 1 

 

28 

 

Uman Filologie (din care 1 clasă 

intensiv engleză) 

Ştiinţe sociale 

2 

 

1 

56 

 

28 

 

 

 

Clasa a X-a 

Teoretică Real Matematică-Informatică 

(din care 1 clasă intensiv 

engleză) 

Ştiinţe ale naturii 

2 

 

 

2 

59 

 

 

55 

Uman Filologie (din care 1 clasă 

intensiv engleză) 

Ştiinţe sociale 

2 

 

1 

59 

 

30 

 

 

Clasa a XI-a 

Teoretică Real Matematică-Informatică 

Ştiinţe ale naturii 

2 

2 

58 

41 

Uman Filologie (din care 1 clasă 

intensiv engleză) 

Ştiinţe sociale 

2 

 

1 

63 

 

33 

 

 

Clasa a XII-a 

Teoretică Real Matematică-Informatică 

Ştiinţe ale naturii 

2 

2 

41 

40 

Uman Filologie (din care 1 clasă 

intensiv engleză) 

Ştiinţe sociale 

2 

 

1 

69 

 

37 

 

Învăţământ frecvenţă redusă 

 

Nr. 

crt. 

Clasa Nr. clase Nr. elevi Observaţii 

 12A-fr 1 38  

 13A-fr 1 33  
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Procent de promovabilitate an şcolar 2015/2016 

 
SITUAȚIE ȘCOLARĂ LA SFÂRȘIT DE AN ȘCOLAR 

 

 

 

LICEU ZI 

- Promovați 742 

- Repetenți 7 

- % de promovabilitate 99,06% 

LICEU FR 

- Promovați 94 

- exmatriculați 12 

- % de promovabilitate 88,67% 

GIMNAZIAL 

-Promovați-91 

                  - % de promovabilitate 100% 

 

REZULTATE EXAMENE NAȚIONALE 2015-2016 

 
 EVALUARE NAȚIONALĂ 

 

Disciplina 1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

Lb română 0 0 0 0 3 1 9 9 7 1 

Matematică 0 0 4 1 3 2 12 6 2 0 

 

 

Procent de promovabilitate – LIMBA ROMÂNĂ – 100% 

Procent de promovabilitate  - MATEMATICĂ – 83,33% 
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Medii generale 

- Sub 5 –  3 

- 5 - 5,99 – 1 

- 6 – 6,99 – 4 

- 7 – 7,99 – 10 

- 8 – 8,99 – 7 

- 9 – 9,99 – 5 

- 10 – 0 elevi  

Procent de promovabilitate =  90% 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nr. elevi 0 0 0 0 3 1 9 9 7 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N
r.

 e
le

vi

Note

Lb. română - An școlar 2015-2016
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 BACALAUREAT  

COMPETENȚE  

 

PROBA D 
  

Nr. cand.înscriși pentru susținerea probei D 139 

Nr. cand.absenți la proba A 1 

Nr. cand.eliminați la proba A 0 

Nr.cand. prezenți  Total, din care 138 

Fără calificativ 0 

Utilizator începător 33 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nr. elevi 0 0 4 1 3 2 12 6 2 0

0

2
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6

8
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12

N
r.

 e
le
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Matematică - An școlar 2015-2016
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Utilizator mediu 51 

Utilizator avansat 35 

Utilizator experimentat 19 

 

PROBA A 

 

Nr. cand.înscriși pentru susținerea probei D 139 

Nr. cand.absenți la proba A 1 

Nr. cand.eliminați la proba A 0 

Nr.cand. prezenți  Total, din care 138 

Fără calificativ 0 

Utilizator începător 33 

Utilizator mediu 51 

Utilizator avansat 35 

Utilizator experimentat 19 

 

 

PROBA C- REZULTATE 

Nr. total candidaţi înscrişi la bacalaureat 176 

Nr. candidaţi cu proba C recunoscută/echivalată   37 

Nr. candidaţi înscrişi pentru susţinerea probei C 139 

Nr. candidaţi absenţi la proba C     1 

Nr. candidaţi eliminaţi la proba C     0 

Nr. candidaţi prezenţi/evaluaţi la proba C 138 

 

 
Rezululatele la proba C pentru prezenţi/evaluaţi 

Calificativ/Competenţă - A1 A2 B1 B2 
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ITA 2 11 41 36 48 

Scris ITC 0 13 68 39 18 

Scris PMS 19 17 24 22 56 

Oral PMO 0 5 24 24 85 

Oral IO 0 5 24 24 85 

PROBE SCRISE  

ELEVI ÎNSCRIȘI- 138+1 CORIGENT 

ELEVI PROMOVAȚI- 123 

% PROMOVABILITATE- 88,48 

 

 

Seria curentă + restanțieri- vară + toamnă 

 – 181 înscriși 

- 132 promovați, din care 9 restanțieri ( 1 elev de la FR promoția 2016) 

- % promovabilitate 72,9 
REZULTATE EXAMENE NAȚIONALE 2014-2015 

 

 BACALAUREAT 2014-2015 

PROBA A- DE EVALUARE  A COMPETENȚELOR LINGVISTICE DE COMUNICAE ORALĂ IN LIMBA 

ROMÂNĂ 
 

 

Nr. cand.înscriși pentru susținerea probei A 230 

Nr. cand.absenți la proba A 1 

Nr. cand.eliminați la proba A 0 
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Nr.cand. prezenți  Total, din care 229 

Utilizatr mediu 1 

Utilizator avansat 18 

Utilizator experimentat 210 
 

PROBA D – DE EVALUARE  A COMPETENȚELOR DIGITALE 
 

Total 

inscrisi 

Fara 

calificativ 

incepator mediu avansat experimentat eliminati neprezentati 

229 2 60 85 51 29 0 2 

 

PROBA C – DE EVALUARE  A COMPETENȚELOR  LINGVISTICE ÎNTR-O  LIMBĂ DE CIRCULAȚIE 

INTERNAȚIONALĂ 

 
total ITA ITA 

A1 
ITA  
A2 

ITA 
B1 

ITA 
B2 

SCRIS 
ITC 

SCRIS 
ITC 

A1 

SCRIS 
ITC 

A2 

SCRIS 
ITC 

B1 

SCRIS 
ITC 

B2 

SCRIS 
PMS 

SCRIS 
PMS 

A1 

SCRIS 
PMS 

A2 

SCRIS 
PMS 

B1  

SCRIS 
PMS 

B2 

228 1 41 99 53 52 1 39 101 49 36 51 24 41 35 75 

 

 

 

 

 

PROBE SCRISE 

 

Nr. Elevi inscrisi-229 

Nr. Elevi promovati=177 

Procent de promovabilitate = 77,29 
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88,48%

77,29%

Promovabilitate Bacalaureat

Bacalaureat 2015

Bacalaureat 2016
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90%

88,88%

Procent promovabilitate Evaluare Națională

Procent promovabilitate 2016 Procent promovabilitate 2015
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 EVALUARE NAȚIONALĂ 2014-2015 
 

SITUAȚIA   STATISTICĂ  

Situația pe discipline 

 

Disciplina 1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

Lb română 0 0 0 0 3 7 8 4 5 0 

Matematică 0 2 1 1 4 4 5 2 4 4 

 

 

Procent de promovabilitate – LIMBA ROMÂNĂ – 100% 

Procent de promovabilitate  - MATEMATICĂ – 85,18% 

 

Medii generale 

- Sub 5 –  3 

- 5 - 5,99 – 2 

- 6 – 6,99 – 6 

- 7 – 7,99 – 7 

- 8 – 8,99 – 3 

- 9 – 9,99 – 6 

- 10 – 0 elevi  

Procent de promovabilitate =  88,88% 
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 Cadre didactice  

Personal didactic angajat 

 total gimnazial liceal 

- cadre didactice titulare 51 23(4) 57(47) 

- cadre didactice 

suplinitoare 

8 3(1) 8(7) 
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Lb. română - 2014-2015
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Norme didactice în şcoală: 

Indicator total gimnazial liceal 

- număr de posturi/norme 

didactice 

52,16 4,39 47,77 

- număr posturi/norme 

ocupate cu cadre 

didactice titulare 

47,66 4,07 43,59 

- număr posturi 

/normeocupate cu cadre 

didactice suplinitoare 

4,5 0,32 4,18 

 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat 

Număr personal didactic calificat: Personal didactic 

cu doctorat gradul I gradul II cu 

definitivat 
fără definitivat necalificat 

2 35 12 3 4  

   

- 1 profesor pensionar 

- 2 profesori asociați  

 

Situatia gradelor didactice si a perfectionarilor in anul scolar 2015-2016 

DEFINITIVAT: 
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 CĂPENEAȚĂ IONUȚ - sesiunea 2016 

 ROPOTAN ROBERT -   sesiunea 2016 

 SIMION ALEXANDRA -  sesiunea 2016 

 

GRADUL al II-LEA 

 

 CROITORU BOGDAN   - sesiunea 2014-2016 

 DINU GHEORGHE - sesiunea 2015-2016 

GRADUL I  

 

 MATEI MIRANDOLINA - sesiunea 2013-2016 

 BICA RALUCA GABRIELA  - sesiunea 2014-2017 

 PRODAN DANIEL – sesiunea 2015-2018 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat 

Număr personal didactic calificat: Personal didactic 

cu doctorat gradul I gradul II cu 

definitivat 

fără definitivat necalificat 

2 33 15 9 3 1 

  Distribuţia pe grupe de vechime: 

Vechime Debu 

tant 

3-5 ani 6-10 

ani 

11- 15 

ani 

16-20 

ani 

21-25 

ani 

26-30 ani peste 30 ani 

- în 

învăţământ 

3 4 12 13 8 4 3 16 

- în unitate 9 10 12 8 2 4 1 8 

Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe: 
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 Sub 

25 

25-29  30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Peste 65 

M 0 0 5 2 2 4 2 5 4 1 

F 0 0 11 12 6 1 2 5 1 0 

 

CURSURI DE PERFECȚIONARE LA CARE AU PARTICIPAT CADRELE DIDACTICE  

ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016 

  Preocuparea pentru formare continuă şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice din C.N. “Ion Luca Caragiale” 

a continuat și în acest an școlar determinat prin participarea la activităţile metodice şi cursurile de formare continuă 

organizate de CCD-Dâmbovița sau în colaborare cu Univ. Valahia dinTârgoviște. 
 

 

 
NR. 

CRT. 
 

Numele și prenumele 

 

Denumirea  cursului 

 

Perioada 

 

Credite 

1.  Boltres Monica   Metode de promovare a 

dimensiunilor RRI în educația 

pentru Științe. 

Noiembrie – decembrie 2015 - 

2.  Căpeneață Ionuț  Coaching pédagogique 

 

9.02.2016 – 22.02.2016 - 

3.  Dulea Mihaela  Instruirea profesorilor 

metodiști 

pentru realizarea obiectivelor 

inspecției școlare 

 Master Management 

02.02.-16.02.2016 

 

2014- 2016 

 

 

120 

4. Marinescu Alexandra  Metode de promovare a Noiembrie – decembrie 2015 - 



 

Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale” Moreni 
 

dimensiunilor RRI în educația 

pentru Științe 

5. Răcășanu Rodica  Metode de promovare a 

dimensiunilor RRI în educația 

pentru Științe 

Noiembrie – decembrie 2015 - 

6. Ropotan Robert  Consilierea profesorilor 

debutanţi pentru susţinerea 

examenului naţional de 

definitivat 

 

9.02.2016 – 19.02.2016 - 

7. Simion Alexandra 

 
 Coaching pédagogique 9.02.2016 – 22.02.2016 - 

8. Vintilă Marius 

 
 Master Teologie 2014 - 2016 120 

9.  Vișan Lavinia  Managementul calităţii în 

educație 

 Public Policy on education 

 Workshop de formare în cadrul 

proiectului „Filme pentru 

liceeni”  

 

19.12.2015-30.01.2016 

 

16-17.01.2016 

30.01.2016 

20 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale” Moreni 
 

 

 

 

 Personal didactic auxiliar 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

 prenumele 

Funcţia Nivelul  

studiilor 

Adresa Telefon 

Mobil 

E-mail 

1 Mihai Ioana Secretar  

Şef-I 

SSD Iedera,principală nr.121 

Jud. Dâmboviţa 

0728266200 oanamargineanu70@yahoo.com 

2 Marinescu Mioara Secretar-IA M Moreni-str.av 

Ana Ipătescu nr.48 

0728076820 mirutza2003@yahoo.com 

3 Marin Florentina Secretar-IA M Moreni-B-dl.Pantea Ion,nr.20,Bl D 

1B,Et 3, Ap 7 

0747351054 marin_florentina63@yahoo.com 

4 Rizea Cornelia Administrator 

financiar-I 

S Moreni,Str. Ion Panta, nr 18,bl P, 

Sc .C,et 4, ap 16 

 

0722263268 rizeacornelia@yahoo.com 

5 Georgescu Daniela Laborant I-PL M Moreni,Str.Flacăra nr.31 A 0727732302 danagsc4@yahoo.com 

6 Dragomir Cristina Bibliotecar II SSD Moreni, str.Plaiului nr.60 0724525533 cristinadragomir@yahoo.com 

7 Marinescu Iustin Informatician I S Iedera,principală nr.124 

Jud. Dâmboviţa 

0730149565 

 

iustin1967marinescu@yahoo.com 

8 Parota Marinela  Administrator  S Moreni,str.Pacurii, nr 2A 0726225822 marilena.parota@gmail.com 

9 Harabagiu Augustin  M Moreni 0720981172  

 Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări 

Funcţia Număr persoane  Calificarea  (DA sau NU) 

9 9 DA 

 Personal nedidactic 

Personal nedidactic 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Funcţia Adresa Telefon 

Mobil 

1 APETREI CERASELA ÎNGRIJITOR Moreni, tineretului nr.19, BL 25, Sc.B, 0735527244 
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Ap.23 

2 BRATU IOANA ÎNGRIJITOR Moreni, jupiter nr.23, Bl D, AP.1 0726675699 

3 CONSTANTIN TAMARA ÎNGRIJITOR Moreni, căpitan pantea ion, nr.14 BL 

L1C, ET1, Ap.6 
0725263735 

4 MATEESCU ELENA ÎNGRIJITOR Moreni,Mihai Eminescu nr.21  

5 MORARU PETRUŢA ÎNGRIJITOR Moreni, Bld. Panduri, Nr.12, Bl.D1A, 

Et.4, Ap.10 
0721557521 

6 MANEA SORINEL PAZNIC Iedera, sat Colibaşi 0722973439 

7 MOCANU GABRIELA PAZNIC Moreni,tineretului nr.11 BL.27, SC.B, 

aP.22 
0729006111 

8 GIURAN DUMITRU MUNCITOR Bucşani, principală 0729662991 

9 RADU ADRIAN PAZNIC Moreni, ana ipatescu nr.10 BL A1A, 

Et1, Ap 4 
0731769707 

10 CÎRLAN CRISTIAN MUNCITOR Moreni, târgoviştei 0724190992 

11 BUTCĂ ION MUNCITOR Vîrfuiri-Șuviţa 0730665760 

12. BOTESCU ELENA ÎNGRIJITOR Iedera 0727782506 

13. STOICESCU GABRIELA ÎNGRIJITOR Iedera-Colibași 0723631771 

14. MANEA ELENA ÎNGRIJITOR Iedera-Colibași 0734497178 

15. STĂNICĂ STELIANA ÎNGRIJITOR Ocnița  

Distribuţia personalului nedidactic, în funcţie de calificări 

Funcţia Număr persoane Calificarea  (DA sau NU) 

Îngrijitor 9 DA 

Paznic 3 DA 

Muncitor 3 DA 

 Resurse materiale 

a) Cabinete : Amfiteatrul, Biologie, Chimie, Fizică, Engleză, Istorie, Informatică (3 laboratoare), Psihopedagogic 

        b) C.D.I (central de documentare şi informare, bibliotecă). 

        c) Sală de sport  

        d) Săli de clasă : Cămin 1  -    22 Sali 

Clădire faţă- 8  Săli 
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  e)Anexe : Supraveghere cămin 1, Informatică, Laborant, substanţe, Casierie, Cancelarie cămin 1, Cabinet medical, Cancelarie  clădire faţă, 

Contabilitate, Secretariat, Arhivă  secretariat,  Cabinet director, Cabinet director adjunct, Server, Statie radio 

 

f) Sală fitness 

 

g)Toalete : Cămin 1-elevi  3 (4 cabine fiecare) 

                                  -profesori 1 (4 cabine) 

                    Clădire faţă:-3 pentru directori, contabilitate, profesori 

                                          -3 pentru elevi  ( 3 cabine fiecare) 

                    C.D.I -1 pentru profesori, 2 pentru elevi 

 

2. INFORMAŢII DE TIP CALITATIV 

 Mediul de provenienţă a elevilor: elevii provin din medii diverse, avand parinti cu diferite pregatiri. 

 Calitatea personalului didactic: calificat  şi cu performanţe în activitatea didactică . 

 Relaţii interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare. 

 Comunicarea, circulaţia informaţiei: în şcoală există o bună comunicare între elevi, cadre didactice, părinţi, directori, personal didactic 

auxiliar, personal nedidactic şi de îngrijire, precum şi o bună circulaţie a  informaţiei în ambele sensuri. 

 Ambianţa din unitatea şcolară: în şcoală domină o atmosferă de lucru, caracterizată prin implicare şi responsabilitate, prin colaborare 

şi sprijin reciproc. 

 

3. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

 Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, 

ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare.  

Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire. Cultura 

organizaţională a instituţiei, este asumată de un număr foarte mare de  cadre didactice, elevi, personal didactic auxiliar şi administrativ. 

Cultura organizaţională este „fundalul"  procesului de dezvoltare instituţională, al cărui rol şi importanţă nu sunt, întotdeauna, 

conştientizate. Deopotrivă, profesori, elevi, părinţi îşi asumă  obiectivele şi ţintele care fac posibilă atingerea misiunii şcolii şi anume: 
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asigurarea unui climat în masură să permită siguranţă fizică şi experienţe de învăţare care să faciliteze elevilor să devină tineri responsabili, 

informaţi şi formaţi pentru o societate mereu în schimbare, adaptabili la contexte noi, buni cetăţeni români şi europeni. 

 Comisia supervizata de conducerea scolii a elaborat Regulamentul de Ordine Interioară, care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor, 

cât şi a cadrelor didactice, pentru ca valorile şi modelele comportamentale promovate să fie conştientizate de către toţi actorii 

educaţionali. 

 În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, am putea spune că este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a 

membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de 

respect şi de sprijin reciproc. 

 Directorii sunt deschişi şi ascultă sugestiile profesorilor, fac aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le 

oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic. 

 

4. ANALIZA PESTE 

 

A. Factori Politico-Legali 

a) Legislaţia muncii: 

 permite angajarea de către şcoala a personalului calificat şi a specialiştilor pentru      compartimentele deficitare ; 

 nu permite eliberarea din funcţie a cadrelor didactice cu performanţe scăzute . 

b) Activitatea partidelor politice  

 toate partidele politice promovează măsuri si politici educaţionale menite să continue dezvoltarea si modernizarea sistemului ; 

  lipsa de continuitate a masurilor de reformă cauzată de alternanţa partidelor la guvernare. 

  stimularea creşterii natalităţii prin facilităţile acordate mamelor pentru creşterea copiilor. 

Concluzie : Politicile educaţionale, existente la nivel naţional, au fost reformate în mai multe rânduri, dar o serie de probleme au rămas încă 

nerezolvate cum ar fi : 

- supradimensionarea planurilor de învăţământ  

- supraîncărcarea programelor şcolare  

- subfinanţarea în timp a sistemului de învăţământ a dus la agravarea problemelor deja existente  

- nu s-a reuşit modernizarea învăţământului  
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c) Activitatea de lobby 

 părinţii reprezintă un factor important în prezentarea realizărilor şcolii şi a performanţelor instructive-educative 

 cadrele didactice din învăţământul liceal colaborează cu şcolile din municipiu, prezentând principalele realizări în activitatea instructiv-

educativă şi performanţele obţinute de elevi, cu ocazia organizarii „Zilelor Portilor Deschise” 

 

B.Factori econimici 

a) Activitatea economică 

 reducerea activităţii economice a unor mari întreprinderi influenţează bugetele familiilor cu copii; 

 apariţia unor firme private cu productivitate bună oferă oprtunităţi de sponsorizare a şcolii; 

Concluzie: După căderea economica din anii 90, economia în prezent înregistrează progrese acestea au început să se regăsească şi în sistemul de 

învăţământ dar : 

- resursele financiare alocate educaţiei sunt total insuficiente datorită problemelor acumulate în timp  

- economia nu oferă locuri de munca suficiente pentru tineri absolvenţi  

- nu exista interes pentru pregătirea profesionala a viitorilor angajaţi  

 

b) Politica monetară şi valutară 

 fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valorile de referinţă afecteză contractele de achiziţii pe termen mediu şi lung. 

 c) Politica bugetară 

  la nivel local politica bugetară este favorabilă şcolii, asigurându-se sursele financiare necesare asigurării în condiţii decente pentru 

desfăşurarea procesului instructive-educativ. 

d) Venitul disponibil al familiei 

 scăderea veniturilor familiei generează demotivarea elevilor. 

C.Factori socio-culturali 
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 a)Atitudinea faţă de muncă: 

 atitudine pozitivăfaţă de muncă a majorităţii elevilor si părinţilor.  

 b) Rata natalităţii: 

 scăderea anuală a numărului de copii din circumscripţia şcolara crează probleme de încadrare cu personalul didactic.  

 c) Nivelul educaţional 

 majoritatea elevilor provin din familii cu pregatire medie si superioară. 

d) Probleme etnice 

 în comunitate coexistă armonios populaţii de etnii diferite. 

  e)Atitudine faţă de religie  

 coexistenţa paşnicăîntre indivizi apaţinând diferitelor religii.  

D.Factori tehnologici             

a)Dotarea,baza materială 

Nivelul tehnologic al educaţiei în şcoala este satisfăcător .Şcoala dispune : 

- de peste 60 de calculatoare in 4 laboratoare de informatică conectate la Internet şi un informatician  

- laboratoare si cabinete dotate cu câte un calculator  

- un video proiector  

- un centru zonal de documentare şi informare 

E.Factori ecologici 

Pe măsura ce tehnologia se perfecționează, stilul de viață se schimbă.Preocupările în domeniul ecologic au în vedere  reducerea poluării, 

folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea lor pe de o parte,iar pe de altă parte responsabilizarea elevilor prin participarea la diferite 

programme de educație civică prin care să manifeste interes față de mediul înconjurător în care se vor dezvolta viitoarele generații. 

 

5. ANALIZA SWOT 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT, analizând atât mediul intern, cât şi mediul extern, 

pe următoarele paliere:  
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► management şi dezvoltare instituţională 

► oferta curriculară 

► resursele umane 

► resursele materiale şi financiare 

► relaţiile cu comunitatea 

 
 

1.Management şi dezvoltare instituţională 
 

Puncte tari  Puncte slabe 

-există planul de dezvoltare institutionala şi planul managerial; 

-planul managerial este adevcat la situaţia şcolii şi a fost fundamentat pe 

baza studiilor de diagnoză şi prognoză ; 

-există mapa directorului cu documentele necesare planificării, 

operationalizării, coordonării, motivării-antrenării şi control- evaluării, 

necesare atingerii obiectivelor generale ale şcolii; 

-legalitatea încadrării şi politica de personal: există contracte de muncă, 

fişe post, fişe de atribuţii, fişe de evaluare; 

-se practică managementul  participativ, delegarea sarcinilor, stilul fiind 

promotor-realizator ; 

-eficienţa controlului reflectată în corectitudinea întocmirii actelor şi 

documentelor şcolar. 

-monitorizarea absolvenţilor; 

-respectarea normelor PSI, de protecţie a muncii; 

-ethosul unitatii: climat de muncă, studiu, motivare, respect pentru valori; 

-şcoala asigură siguranţă fizică şi protecţie elevilor; 

-relaţii bune ale managerului cu participanţii la actul educaţional; 

-diseminarea informaţiei : afişaj actualizat permanent şi la vedere; 

-colaborare foarte bună cu ISJ; 

-parteneriate cu şcoli din străinătate; 

-reprezentare foarte bună interna şi externă 

-directorii unităţii numiti in Corpul national de experti in management 

educational 

 

-depăşirea timpului de lucru al managerilor, prin încercarea de 

rezolvare a sarcinilor ce ţin de managementul inferior; 

-asumarea sarcinilor şefilor de compartimente  sau comisii , în situaţia 

în care aceştia nu îşi asumă responsabilităţile sau nu rezolvă sarcinile 

ce le revin; 
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Oportunităţi Ameninţări 

-posibilitatea îmbunătăţirii competenţelor manageriale prin parcugerea: 

cursurilor de formare destinate managerilor ; 

-descentralizarea în învăţământ; 

-imposibilitatea  realizarii planului de investiţii sau reparaţii, dacă  

bugetul alocat este necorespunzător; 

 

 

2.Oferta curriculară 
Puncte tari  Puncte slabe 

 Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul 

material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, programe 

şcolare alternative, auxiliare curriculare – manuale, caiete de lucru, 

ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.) 

 Cursurile opţionale se derulează conform unor programe elaborate 

şi avizate de inspectorul de specialitate, ceea ce elimină posibilitatea 

improvizaţiei şi amatorismului; 

 Cadre didactice calificate  

 Existenţa în şcoală a unei reţele de calculatoare, a internetului 

 Interesul unor cadre didactice pentru un învăţământ modern 

 Existenţa unui grup mare de elevi dornici de performanţă 

 

 Organizarea CDŞ:  

- managerial – oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor 

- administrativ – opţiunile se fac în funcţie de decizia 

majorităţii elevilor clasei 

- resurse umane – insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor 

didactice în raport cu solicitările (părinţilor şi copiilor) 

beneficiarilor 

 

 Baza materială depăşită la unele  specializări 

 Mentalitatea învechită la unele cadre didactice 

 

 Lipsa de interes din partea unor elevi pentru şcoală 

 Lipsa materialelor didactice 

 Relaţii profesor – elev mai slabe 

 Cadre didactice navetiste 

 
Oportunităţi Ameninţări 

 ca urmarea parteneriatelor cu diverse instituţii, în şcoală se 

derulează opţionale , considerate prioritare în educaţie, de ex: 

“Educaţie pentru viaţa de familie”, “ Educaţie pentru sănătate”, 

derulate de profesori formatori ai Fundaţiei Tineri pentru Tineri; 

 

 Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ la cerinţele şi 

solicitările părinţilor şi elevilor poate scădea motivaţia acestora 

pentru învăţare precum şi interesul pentru această unitate de 

învăţământ. Există riscul micşorării numărului de cereri de înscriere 

în instituţie. 
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 Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice: 

Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism 

şcolar şi contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru 

învăţare. 

CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în 

diferite domenii de activitate. 

CDŞ permite valorificarea abilităţilor individuale: 

 descentralizare şi autonomie instituţională 

 participarea la proiecte europene 

 parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG, firme 

 existenţa unor spaţii ce pot fi închiriate în scopul obţinerii unor 

fonduri  

 posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi de 

întreţinere a şcolii 

 

 Cadre didactice cu spirit de iniţiativă 

 Asigurarea unor cursuri de perfecţionare gratuite prin CCD 

 

 Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor 

solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor. 

 administrarea necorespunzătoare a resurselor materiale şi 

financiare existente 

 degradarea spaţiilor şcolare din cauza fondurilor limitate, 

alocate pentru întreţinerea şcolii 

 conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea 

spaţiilor şcolare 

 ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura 

morală a echipamentelor existente 

 Situaţia economico-financiară precară 

 Indiferenţa unor familii faţă de situaţia şcolară a copiilor lor 

 Conservatorismul unor părinţi 

 Lipsa educaţiei de acasă, comportamentul necivilizat al unor 

elevi 

 

 
 
 

3.Resurse umane 
 

Puncte tari  Puncte slabe 

- personal didactic calificat  

- ponderea mare a  cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I  

- ponderea mare a  cadrelor didactice cu performanţe în activitatea 

didactică  

- relaţiile interpersonale (profesor-elev, profesori-părinţi, profesori-

profesori etc.)existente favorizează crearea unui climat educaţional 

deschis, stimulativ 

- slabă motivare din cauza salariilor mici 

- slabă participare la cursuri de formare şi perfecţionare, din cauza 

accesului la aceste cursuri prin achitare de taxe 

- eficienţa mică  cabinetului de consultanţă psihopedagogică 

- conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice 

- conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum: 

organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe 
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- există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice în 

comisii constituite pe diverse probleme 

- ameliorarea relaţiei profesor-elev, prin intermediul Consiliului Elevilor 

si prin cabinetul psiho-pedagogic şcolar 

 

nevoile elevului, informatizarea învăţământului etc. 

 

 

Oportunităţi Ameninţări 

- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara 

orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii 

grupului, o comunicare mai bună 

- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, 

ONG, universităţi 

- posibilităţile financiare de stimulare, motivare a cadrelor didactice 

( salarii sau gradatii de merit, premieri) 

- întâlnirile frecvente de câte ori este cazulîntre cadrele didactice şi 

părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii la nivelul clasei / şcolii, 

consultaţiile) 

 

- scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale 

(colaborare cu părinţii, perfecţionarea, activităţile extracurriculare, 

confecţionarea materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a 

lecţiilor etc.) 

- scăderea prestigiului cadrelor didactice prin pensionarea unor 

profesori recunoscuţi pe plan local 

- criza de timp a părinţilor cauzată de  actuala situaţiie economică, 

care reduce implicarea familiei în viaţa şcolară; acest aspect se 

reflectă atât în relaţia profesor-elev, cât şi în performanţa şcolară a 

elevilor 

 

 
 

4.Resurse materiale şi financiare 
Puncte tari  Puncte slabe 

- existenţa cabinetelor, laboratoarelor funcţionale pentru anumite 

discipline: informatică, fizică şi chimie, biologie 

- şcoala dispune de fonduri băneşti extrabugetare 

- şcoala are un centru de documentare si informatizare 

 
 
 

 

- fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor 

didactice şi elevilor, pentru achiziţionarea unor echipamente şi 

materiale didactice, pentru întreţinerea spaţiilor şcolare 

-lipsa cabinetelor de limbi straine 

-infrastructura este foarte veche 

 

Oportunităţi Ameninţări 

- descentralizare şi autonomie instituţională 

- parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG, firme 

- existenţa unor spaţii (ex. cabinetul de informatică) ce pot fi închiriate în 

- degradarea spaţiilor şcolare din cauza fondurilor limitate, alocate 

pentru întreţinerea şcolii 

- conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor 
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scopul obţinerii unor fonduri băneşti 

- posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi de întreţinere a 

şcolii 

 

şcolare 

- ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura 

morală a echipamentelor existente 

 

 

 

 

 5.Relaţiile cu comunitatea 
Puncte tari  Puncte slabe 

- semestrial – Comisia diriginţilororganizează 

întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul 

prevenirii delincvenţei juvenile 

- în şcoală s-au desfăşurat trei programe 

educaţionale:  

  „Managementul vietii de familie” 

  „Tineri pentru mediu” 

- întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al 

părinţilor, suplimentate de consultaţii individuale 

cu părinţii 

- dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se 

realizează si prin intermediul serbărilor şcolare  

 

- contactele cu diverse instituţii pentru realizarea 

unor activităţi extracurriculare precum: excursii, 

vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni 

caritabile, introduc elevii în mediul comunitar şi 

contribuie la socializarea lor. 

 

 

 

 

 

- slabe legături de parteneriat cu O.N.G.-uri 

- legăturile cu firme şi licee în vederea realizării unei orientări vocaţionale adecvate sunt 

insuficiente şi necoordonate 

- puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică coparticiparea părinţilor 

 

Oportunităţi Ameninţări 

- disponibilitatea şi responsabilitatea unor -organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar 
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instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, 

ONG, Biserică, Poliţie, instituţii culturale) 

- cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al 

elevilor privind desfăşurarea de activităţi comune 

părinţi-profesori-elevi 

- interesul liceelor de a-şi prezenta oferta 

educaţională 

- interesul institutiilor de invatamant superior de 

a-şi recruta şi forma în perspectivă personal 

specializat 

 

inversarea efectelor scontate 

- nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a acestora 

în viaţa şcolară 

- instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere 

- slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse de către instituţiile 

partenere 

 

 
III. MISIUNEA 

 Colegiul Național,, Ion Luca Caragiale” Moreni este o instituţie publică a cărei misiune este de a asigura cadrul propice desfăşurării unui 

învăţământ de calitate, pentru a oferii noi şi importante avantaje educaţionale tinerilor dim zona noastră. 

Interacţiunea şcolii cu mediul social cultural şi economic transformă liceul nostru într-un centru de resurse educaţionale şi servicii oferite 

comunităţii, consolidează rolul liceului nostru, ca principală instituţie educaţiei şi învăţământ, ca centru de resurse educaţionale pentru 

comunitatea din zona Moreni. 

        Colegiul Național,, Ion Luca Caragiale”  Moreni  asigură educaţia de calitate Europeană prin procesul de învăţământ de a forma elevii  ca 

viitori cetăţeni activi şi creativi, capabili să se integreze pe piaţa muncii şi într-o societate dinamică de tip european. 

 Misiunea derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii vizând următoarele aspecte: 

o Dezvoltarea individuală a elevului; 

o Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ; 

o Garantarea pregătirii specializate   

o Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă; 

o Decizia de a oferi societăţii absolvenţi pregătiţi, activi şi eficienţi, apţi a se integra în viaţa societăţii; 
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IV. ŢINTE STRATEGICE 

 

 

 

Ţinta nr. 1:  

Dezvoltarea CDŞ în funcţie de nevoile  

integrării comunitare, sociale, europene , în general 
 

Resurse umane  cadre didactice 

 elevii 

 părinţi 

 autorităţi locale, membrii ai comunităţii locale  

Resurse materiale şi financiare  pliante de prezentare a CDŞ, Buletin Informativ 

 chestionare aplicate elevilor 

 fişe de opţiuni pentru cursuri opţionale 

 revista şcolii @round 

 programe pentru curriculum naţional 

 punct de documentare privind metodologia CDŞ 

 echipamente IT , birotică şi consumabile 

Resurse  informaţionale  legislaţia specifică 

 strategia europeană în educaţie  

 strategia şcolii privind curriculum-ul opţional 

 strategia comunităţii locale în domeniul resurselor umane 

 site www.edu.ro 

 chestionare aplicate elevilor 

 raport asupra stării învăţământului referitor la CDŞ ; 
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 raport de autoevaluare  şi planul  de îmbunătăţire al comisiei pentru asigurarea calităţii 

Resurse de experienţă şi expertiză  resposabilul comisiei pentru curriculum 

 responsabilul comisiei pentru asigurarea calităţii 

 şefi de catedră 

 profesori care au dezvoltat curriculum opţional la clasă , cu rezultate foarte bune 

Resurse de timp Anual:  

Martie-aprilie 

- Prezentarea legislaţiei în vigoare şi a strategiilor naţionale, europene, locale în 

domeniul resurselor umane din educaţie, centrate pe elev 

- Centralizarea opiniilor elevilor în legatură cu CDŞ parcurs / viitor 

- Analiza gradului de satisfacţie a nevolilor de educaţie ale elevilor prin CDŞ 

- Construirea ofertei de cursuri opţionale ale catedrelor 

- Prezentarea cursului de catre profesori 

- Constituirea  ofertei CDŞ pe clase 

Aprilie-mai 

 Alegerea cursurilor opţionale de catre  elevii claselor IX-XI/  

 

Mai 

 Centralizarea opţiunilor/ Constituirea CDŞ pentru clasele X-XII/  

Septembrie: 

 Prezentarea şi validarea CDŞ în Consiliul profesoral  

Iulie: 

 Alegerea cursurilor opţionale de către  elevii admişi în clasele  IX / Centralizarea 

opţiunilor 

Resurse de autoritate şi putere  MENCȘ 

 ISJ 
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Ţinta nr. 2: 
Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor, creșterea promovabilității la Examenele 

Naționale prin asigurarea educaţiei incluzive .  

 

 
Resurse umane • profesorii şcolii 

• elevii  

  

Resurse materiale şi financiare  echipamente IT şi birotică şi consumabile 

 

Resurse  informaţionale •  programe de educaţie şi formare care răspund nevoilor elevilor şi promovează 

egalitatea şanselor 

•  documente de politică educaţională şi a finalităţilor pe nivele de şcolaritate în cadrul 

tuturor unităţilor de învăţământ, urmărind modificările legislative recente;). 

•  metode de învăţare centrată pe elev 

•  programe de învăţare adaptate la stilurile şi nevoile individuale ale elevilor 

• strategii didactice diverse pentru a promova şi încuraja învăţarea individuală, 

învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte 

 

Resurse de experienţă şi expertiză  

•  membrii ai echipei de proiect Teen Perform 

• echipa managerială 

• profesori  beneficiari ai programelor de formare 

Resurse de timp SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 

• informare de către profesorii diriginți a metodologiilor ,calendarului Examenelor 

Naționale 

 

• stabilirea calendarului de pregătire suplimentară în funcție de nivelul de pregătire al 

elevilor 
   DECEMBRIE  
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 pregătire pentru  olimpiadeși concursuri  

FEBRUARIE- MARTIE 

 Organizarea examenelor de simulare adresate elevilor de clasa a-VIII-a, a-XI-a și a-XII-a 

APRILIE 

 Pregătirea elevilor calificați la fazele naționale 

MAI 

 Organizarea unei simulări a examenelor naționale la nivel de școală 

 

Resurse de autoritate şi putere  ISJ 

 MENCȘ 

 

 

 

Ţinta nr. 3 

Diversificarea ofertei de activităţi extraşcolare , în sensul promovării imaginii școlii   

 
Resurse umane • personalul şcolii 

• elevii  

      • parteneri sociali interesaţi  

Resurse materiale şi financiare • echipamente IT şi birotică şi consumabile 

• proiecte, sponsorizări, donaţii 

Resurse  informaţionale • legislaţie specifică 

• site MENCȘ 

 

Resurse de experienţă şi expertiză • echipa managerială 

• consilierul educativ 

• profesori iniţiatori ai diferitelor parteneriate 

• conducătorii instituţiilor interesate  

Resurse de timp • Anual  

 elaborarea unei politici în domeniul educaţiei armonizată cu tendinţele europene şi 

naţionale în promovarea exemplelor de bună practică 

 analizarea tuturor parteneriatelor în domeniul educaţiei culturale, civice şi ecologice, 
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din perspectiva beneficiilor aduse părţilor 

 dezvoltarea de activităţi extracurriculare  care să reflecte deschiderea şcolii către toţi 

colaboratorii posibili din comunitate 

 asigurarea sustenabilităţii acelor activităţi  educative, care aduc  beneficii întregii 

comunităţi educaţionale şi locale 

 

Resurse de autoritate şi putere • ISJ  

• Primăria Moreni, Consiliul Local 

• Consiliul Judeţean 

• Clubul Copiilor, Şcolile din zonă 

• Etc.  

 

V. OPTIUNI STRATEGICE 

 

Ţinta nr. 1 

 

Dezvoltarea CDŞ în funcţie de nevoile  

integrării comunitare, sociale, europene , în general 
 

Dezvoltare curriculară • Plan de şcolarizare adaptat cererii  

• Dezvoltarea unui CDŞ flexibil, care să raspundă aşteptărilor elevului şi ale celorlalţi beneficiari ai educaţiei 

• Diversificarea graduală a ofertei curriculare , conform profilurilor şi specializărilor 

• Aplicarea metodelor de învăţare centrată pe elev 

• Adaptarea programelor de învăţare la stilurile şi nevoile individuale ale elevilor 

• Utilizarea de strategii didactice diverse pentru a promova şi încuraja învăţarea individuală, învăţarea în 

cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte 

Dezvoltarea resurselor 

umane 

• Informarea personalului şcolii şi a elevilor privind metodologia de  realizare a CDŞ 

• Implicarea profesorilor  în elaborarea de curiculum opţional  

• Incurajarea elevilor să-şi asume responsabilitatea pentru propriul parcurs  de învăţare  

Devoltarea bazei 

materiale şi atragerea 

de resurse financiare 

• Achiziţionarea de materiale  informative şi auxiliare  necesare desfaşurării orelor alocate CDŞ  

• Asigurarea echipamentelor didcatice necesare desfăşurării în bune condiţii a cursurilor opţional propuse spre 
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derulare 

• Asigurarea accesului la informaţie prin Internet şi dezvoltarea fondului de carte al bibliotecii  

• Dezvoltarea colaborării cu instituţiile care sprijină derularea de curriculum opţional 

•  

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

• Implicarea părinţilor, autorităţilor locale, agenţilor economici, altor parteneri sociali interesaţi în   formarea 

profesională iniţială şi continuă în conceperea şi derularea CDŞ 

• Dezvoltarea de parteneriate cu şcolile din comunitatea locală pentru promovarea ofertei educaţionale a şcolii 

si pentru a adapta oferta curriculara la nevoile comunităţii  

• Derularea de activităţi în parteneriat , cu scopul promovării anumitor cursuri opţionale, în sprijinul nevoilor 

comune 

 

 

 

Ţinta nr. 2: 
Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor, creșterea promovabilității la Examenele 

Naționale prin asigurarea educaţiei incluzive .  

 

 
Dezvoltare curriculară • Creşterea calităţii educaţiei  

• Asigurarea condiţiilor materiale pentru aplicarea pregătirilor elevilor 

• Aplicarea CDŞ-urilor elaborate de către profesori sau alţi autori, avizate de MENCȘ în funcție de nevoile 

elevilor 

Dezvoltarea resurselor 

umane 

• Implicarea personalului şcolii în identificarea nevoilor elevilor 

• Implicarea personalului şcolii în acţiuni care vizează atragerea de resurse extrabugetare 

       Formarea şi dezvoltarea resurselor umane: 

- analiza de nevoi de formare   

- programe de formare acreditate 

- motivare  

     Formarea personalului didactic pentru implementarea unor strategii didactice adecvate prevenirii părăsirii 

timpurii a şcolii 

 Formarea cadrelor didactice pentru elaborarea de programe de educaţie remedială. 
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 Formarea elevilor pentru participare activă la viaţa şcolii şi implicare în evaluarea propriului progres şcolar 

 Formarea membrilor comunităţii locale pentru sprijinirea şcolii şi a familiilor ai căror copii sunt în situaţie de risc şi 

abandon şcolar 

Devoltarea bazei 

materiale şi atragerea de 

resurse financiare 

• Asigurarea condiţiilor materiale pentru instruirea teoretică şi practică a participanţilor la programele de 

formare profesională continuă 

• Editarea de materiale de promovare a cursurilor de formare şi a materialelor neceasare derulării 

cursurilor 

       Elaborarea de proiecte vizând dezvoltarea resurselor umane , pentru accesarea fondurilor structural Dezvoltarea 

de proiecte cu scopul prevenirii părăsirii timpurii a şcolii 

 Dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din comunitatea educaţională în scopul schimbului de bune practici în 

domeniul prevenirii părăsirii timpurii a şcolii. 

 Atragerea sprijinului reprezentanţilor comunităţii şi ai altor parteneri relevanţi la nivel local şi judeţean. 

 Atragerea sprijinului familiei şi implicarea părinţilor care manifestă o atitudine negativă faţă de educaţie. 

 

 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

• Dezvoltarea de parteneriate cu autorităţile locale , agenţi economici, alţi parteneri sociali interesaţi în creșterea 

calității viitorului angajat pe piața muncii în funcție de nevoile sale. 

 

 

 

 

 

Ţinta nr. 3: 

Diversificarea ofertei de activităţi extraşcolare , în sensul promovării imaginii școlii   

 

 

 
Dezvoltare curriculară • Constituirea unui grup de lucru pentru dezvoltarea unității 

• Elaborarea de programe  şi proiecte  

• Dezvoltare de curricule şi materiale specifice pentru derularea activităților 
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Dezvoltarea resurselor 

umane 

• Formarea corpului profesoral în conformitate cu noile standarde educaţionale  

 Deschidere 

 Cooperare  

 Dezvoltarea spiritului de echipă 

 Iniţiativă 

 Implicare  în activităţile şcolare şi exracurriculare 

 

•  Perfecţionarea cadrelor didactice prin schimb de informaţii cu alte persoane active în domeniul educaţiei  

 

Devoltarea bazei 

materiale şi atragerea de 

resurse financiare 

• Crearea unui cabinet media destinat echipelor implicate în diferite proiecte ale şcolii 

• Achiziţionarea de echipamente moderne: laptop, video-proiector,  white-board şi soft educaţional, CD-uri, 

prin proiecte cu finanţare europeană sau naţională, donaţii sau sponsorizări în cadrul parteneriatelor 

• Modernizarea mediului fizic şcolar , impusă de activităţile din proiecte 

• Tipărirea de materiale promoţionale : afişe, broşuri, buletine informative, fly-ere,etc  

• Achiziţionarea de echipamente care să permită promovarea acţiunilor comune în comunitate 

 

 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

• Creşterea reprezentativităţii şcolii la nivel local şi naţional şi implicit a comunităţii locale 

• Implicarea profesorilor şi a elevilor şcolii în viaţa comunităţii prin participarea de programe şi proiecte 

desfăşurate în parteneriat cu Primăria Moreni, CCD,   Fundaţia Tineri pentru Tineri,  Poliţia Moreni, 

Clubul Copiilor  Moreni 

• Realizarea de proiecte care să transforme şcoala în nucleul comunităţii. 

 
 

VI. a)REZULTATE AŞTEPTATE  PE TERMEN LUNG ÎN URMA ȚINTELOR PROPUSE  

 Conştientizarea importanţei asigurării calităţii în învăţământul liceal  de către toţi actorii implicaţi în procesul educatiei.. 

 Asigurarea accesului la informaţia privind asigurarea internă a calităţii pentru profesori, elevi, părinţi, agenţi economici etc. 

 Asigurarea internă a calităţii . 

 Transfer de bune practici între şcoli privind asigurarea internă a calităţii. 

 Îmbunătăţirea performanţelor elevilor. 

 Îmbunătăţirea procesului de asigurare internă a calităţii. 

 Monitorizarea activitaţii curriculare şi extracurriculare 



 

Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale” Moreni 
 

 Eficienţă, calitate, atingerea standardelor; 

 Adecvare la nevoile comunităţii,societății secolului XXI 

 Responsabilizare. 

 Proiect al planului de şcolarizare corelat  cu nevoile de educaţie ale elevilor din şcolile ţintă 

 Plan de şcolarizare realizat în proporţie de 100%  

 CDŞ în concordanţă cu interesele elevilor, nevoile comunităţii şi resursele umane şi materiale ale   şcolii 

 Verificarea modului de stabilire a disciplinelor opţionale prin CDŞ în concordanţă cu resursele existente, logistica didactică şi opţiunile 

elevilor în unitatea scolara si prezentarea elevilor in timp util; 

b) REZULTATE AŞTEPTATE  PE TERMEN MEDIU ÎN URMA ȚINTELOR PROPUSE 

 Creşterea ponderii resurselor extrabugetare în bugetul şcolii 

 Portofoliul personal pentru fiecare angajat din şcoală  

 Fişe de evaluare a personalului şcolii 

 Baza de date privind resursele de experienţa şi expertiză din şcoală 

 Punct de documentare şi informare privind oferta de programe de  formare profesională a  personalului 

didactic şi nedidactic. 

 Creşterea ponderii personalului didactic cu performanţe deosebite (peste 50 %) 

 Cel  puţin  un proiect  privind  dezvoltarea  capitalului  uman  pentru  obţinerea de finanţări din fonduri  

structurale, aprobate şi implementate  
 Promovarea imaginii şcolii . 

 Programe  şi proiecte  

 Un cabinet media destinat echipelor implicate în diferite proiecte ale şcolii 

c) REZULTATE AŞTEPTATE  PE TERMEN SCURT ÎN URMA ȚINTELOR PROPUSE 

 Echipamente moderne: laptop, video-proiector,  white-board şi soft educaţional, CD-uri  

 Cel putin 10 % din  profesorii şi elevii şcolii implicaţi în diverse forme de parteneriat  

 Programe şi proiecte desfăşurate în parteneriat cu PrimăriaMoreni, CCD,  Fundaţia Tineri pentru Tineri, Agenţia pentru Protecţia Mediului, 

Poliţia Moreni, Clubul Copiilor Moreni,etc. 

 Iniţierea de proiecte europene  
 Organizarea unor "Zile ale porţilor deschise" în unitatea scolara pentru o mai bună informare a comunităţii asupra activităţii în cadrul programelor 

comunitare 
 Prezentarea ofertei educaţionale a şcolii şi popularizarea acesteia. 

 Realizarea „ Zilelor liceului” derulandu-se o serie de manifestatii prin care sa creasca prestigiul scolii 
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 Promovarea activităţilor care cresc reprezentativitatea şcolii la nivel local şi naţional, subscrise formării competenţelor civice, ecologice 

şi educaţiei interculturale: 

 Implicarea în mai mare măsură a şcolii în realizarea de proiecte europene sau alte burse finanţate de instituţiile europene 

 Cel putin un proiect de colaborare  europeană  

 Asigurarea egalităţii de şanse  
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VII. PROGRAME DE DEZVOLTARE 

Nr. 

Crt. 

Domeniul 

funcţional 

Obiective propuse 

1.  CURRRICULUM 

ŞI VIAŢA 

ŞCOLARĂ 

Realizarea şi aplicarea unui chestionar pentru cunoaşterea intereselor elevilor şi părinţilor pentru disciplinele opţionale; 

Elaborarea programelor pentru disciplinele opţionale alese de elevi; 

Proiectarea activităţilor extracurriculare şi cuprinderea tuturor elevilor într-o formă de activitate nonformală. 

2.  RESURSE 

UMANE 

Participarea cadrelor didactice  la programe de formare; 

Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare şi asigurarea educaţiei de bază pentru toţi elevii; 

Perfecţionarea cadrelor didactice privind managementul clasei; 

Implicarea cadrelor didactice în activităţi de cercetare pedagogică în vederea elaborării de materiale metodice şi instrumente 

de activitate didactică(fişe, teste); 

Perfecţionarea cadrelor didactice în utilizarea calculatorului şi creşterea numărului de lecţii în Sistemul Educaţional 

Informatizat. 

3.  RESURSE 

MATERIALE ŞI 

FINANCIARE 

Asigurarea condiţiilor materiale optime pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ; 

Asigurarea finanţării pentru activităţi de întreţinere şi dezvoltare a patrimoniului; 

Procurarea de fonduri extrabugetare pentru achiziţionarea de materiale şi pentru acordarea de stimulente materiale şi premii 

pentru performanţe şcolare şi didactice. 

Creşterea funcţionalităţii platformei SEI; 

Gestionarea de către învăţători, diriginţi şi comitetele de părinţi ale claselor a patrimoniului din sălile de clasă; 

Identificarea de programe de finanţare externă şi scrierea de proiecte. 

4.  RELAŢII 

COMUNITARE 

Realizarea de proiecte de parteneriat  

Identificarea de noi programe de finanţare  

Înfiinţarea echipei de teatru a scolii 

Realizarea de campanii de strângere de fonduri în parteneriat cu Asociaţia Parinţilor. 
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VIII. MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

1. MONITORIZAREA INTERNĂ 

NR.  ACŢIUNEA RESPON

SABIL 

PARTENERI TERMEN ÎNREGISTARRE

A 

REZULTATELOR 

INSTRUMENTE INDICATO

RI 

1. Elaborarea şi afişarea 

proiectului de 

dezvoltare instituţională 

Director -şefii comisiilor şi 

catedrelor; 

-comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea 

calităţii 

Sept 2016 -produsul final -fişă de apreciere -criteriile de 

realizare a 

PDI 

2. Curriculum la Decizia 

Şcolii: proiectare şi 

aplicare 

Director 

adj. 

-şefii comisiilor şi 

catedrelor; 

 

Septembrie-

februarie 2016 

-proiect CDŞ -fişe de evaluare -standardele 

de evaluare 

3. Înscrierea la cursuri de 

formare 

Director -responsabil de formare 

continuă 

Pe parcursul 

derulării 

proiectului 

-in baza de date a 

scolii 

-liste de prezenţă 

la cursuri. 

-număr de 

cadre 

didactice 

inscrise. 

4. Starea de 

funcţionalitate a clădirii  

director -profesori, diriginţi, 

elevi, personal 

administrativ 

-săptămânal -registrul de 

evidenţă a 

reparaţiilor 

-analize, rapoarte Volumul 

cheltuielilor 

pentru 

reparaţii 

curente. 

5. Proiecte de parteneriat 

în derulare sau în 

pregătire 

Director 

adj. 

-responsabil cu proiecte 

şi programe 

educaţionale şi cadrele 

didactice 

-lunar -în baza de date a 

şcolii 

-analize, fişe de 

evaluare 

-număr 

proiecte 

6. Imaginea şcolii 

reflectată în mass-

media 

Director 

adj. 

-responsabil cu 

promovarea imaginii 

şcolii 

-permanent -in baza de date a 

scolii 

-situaţii statistice  



 

59 | L i c e u l  T e o r e t i c  “ I . L . C a r a g i a l e ” -  M o r e n i  

 

 

 

2. MONITORIZARE EXTERNĂ   -  Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MECTS. 

 

3. EVALUARE INTERNĂ 

NR.  ACŢIUNEA RESPONS

ABIL 

PARTENERI TERMEN ÎNREGISTAREA 

REZULTATELOR 

INSTRUMENTE INDICATORI 

1. Disciplinele opţionale 

realizate în urma 

chestionării elevilor şi 

părinţilor 

Director 

adjunct 

-comisia pentru 

asigurarea şi 

evaluarea calităţii , 

şefii comisiilor şi 

catedrelor 

-la finalul 

acţiunii 

-în baza de date a 

şcolii 

-chestionare, fişe 

de apreciere, fişe 

de analiză a 

documentelor 

-descriptori de 

performanţă, număr 

persoane 

chestionate, număr 

discipline opţionale 

realizate 

2. Creşterea calităţii 

procesului de predare 

învăţare reflectată în 

rezultatele elevilor 

Director -comisia pentru 

asigurarea şi 

evaluarea calităţii , 

şefii comisiilor şi 

catedrelor 

-semestrial -în baza de date a 

şcolii 

-analize, statistici -numărul cadrelor 

didactice formate, 

numărul elevilor 

promovaţi, mediocri 

şi cu rezultate de 

performanţă 

3. Situaţia spaţiilor de 

învăţământ şi a clădirilor 

şcolare 

Director -comisia pentru 

asigurarea şi 

evaluarea calităţii  

-semestrial -în baza de date a 

şcolii 

-analize, rapoarte -creşterea/scăderea 

cheltuielilor de 

întreţinere 

4. Proiecte de parteneriat 

realizate 

Director -responsabil cu 

proiecte şi programe 

educaţionale. 

-semestrial -în baza de date a 

şcolii 

-analize -Numărul de 

proiecte de 

parteneriat aprobate 

5. Realizări ale şcolii 

reflectate în mass media 

locală şi naţională 

Director 

adjunct 

-responsabil cu 

promovarea şcolii 

-lunar -în baza de date a 

şcolii 

-statistici, 

rapoarte 

-numărul de apariţii 

pozitive în mass-

media 

 

4.EVALUARE EXTERNĂ         
Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MENCȘ. 

Dir. Prof. Cismaru Daniela Florentina               Dir. Adj. Prof. Marinescu Alexandra Gabriela 
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PLAN OPERAŢIONAL 

DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

 

 

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII 

TINTĂ STRATEGICĂ: CDŞ DIVERSIFICAT ŞI ATRACTIV, REALIZAT PRIN CONSULTAREA ELEVILOR ŞI PĂRINŢILOR 

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

BUGET ŞI SURSE 

DE FINANŢARE 

1.Aplicarea de chestionare 

părinţilor şi elevilor referitoare 

la oferta de discipline opţionale 

din anul şcolar trecut şi 

propuneri pentru anul şcolar în 

curs 

-realizarea unui 

CDŞ care să ţină 

seama şi de 

propunerile 

elevilor şi ale 

părinţilor. 

Oct.  -directori 

-profesori 

-diriginţi 

-elevi 

-părinţi 

-cadre 

didactice 

-chestionare 

-cel puţin 4 

propuneri,în 

medie,în funcție de 

profil și 

specializare vor fi 

incluse în  oferta  

anului școlar viitor 

- venituri proprii 

 

2.Prelucrearea datelor oferite 

de chestionare, prezentarea 

proiectului CDŞ în Consiliul 

profesoral, în şedinţele cu 

părinţii şi în orele de dirigenţie 

-proiect CDŞ 

unanim apreciat 

de către elevi, 

părinţi şi  cadre 

didactice. 

Nov.   

-CEAC 

-responsabil 

Comisie 

Curriculum 

-baza de date 

-profesori 

-diriginţi 

-stabilirea ofertei 

privind CDȘ 

-proiectul CDŞ va 

fi aprobat cu peste 

50% din voturi 

-venituri proprii 

 

3. Analizarea si cuantificarea 

opţiunilor elevilor privind CDŞ  

-paleta largă a 

disciplinelor 

opţionale oferă 

elevilor 

posibilitatea 

alegerii 

opţionalului 

Ian.  -director adj. 

-profesori 

-diriginţi 

-tabele 

nominale cu 

opţiuni 

-toţi elevii vor opta 

pentru minium un 

opţional din oferta 

CDŞ care să le  

asigure nevoile de 

învățare și 

interesele acestuia 
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dorit 

 

PROGRAMUL DE ASIGURARE A PREGĂTIRII DE BAZĂ A ELEVILOR  ŞI DE CREŞTERE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE 

 

TINTĂ STRATEGICĂ:PREVENIREA EŞECULUI ŞCOLAR, CREŞTEREA PERFORMANŢELOR ELEVILOR LA OLIMPIADE ŞI 

CONCURSURI  ŞCOLARE,CREȘETEREA PROCENTULUI DE PROMOVABILITATE LA EXAMENELE NAȚIONALE 

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

BUGET ŞI SURSE 

DE FINANŢARE 

1.Aplicarea diferenţiata a 

sarcinilor de lucru pentru 

elevii cu probleme în 

învăţare, stabilirea de  

programe de pregatire 

suplimentara. 

Continuare implementarii 

programului Teen Perform 

pentru clasele terminale. 

-cresterea si 

motivarea elevilor 

care au inregistrat 

rezultate slabe la 

examenul de EN 

-adaptarea corpului 

profesoral in 

functie de nevoile 

specifice clasei. 

-receptivitatea si 

disponibilitatea 

profesorilor sa 

participe la astfel 

Iun  -profesorii unității 

 

-elevi 

-cadre 

didactice 

-CDI 

-

videoproiector 

-laptop 

-CD player 

-tabla 

interactiva 

-scăderea cu 15% a 

numărului de 

corigenţi 

-cresterea 

procentului de 

promovabilitate a 

examenelor 

nationale cu cel 

putin 3 procente 

Materiale didactice 

dobândite în urma 

implementării 

proiectului Teen 

Perform 
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de programe 

2.Organizarea, planificarea şi 

realizarea prgătirii pentru 

performanţă 

-elevi foarte bine 

pregătiţi, capabili 

să obţină rezultate 

de performanţă la 

concursurile şi 

olimpiadele 

şcolare, inclusiv o 

calificare la faza 

naţională 

iun.  directori 

 

-elevi 

-cadre 

didactice 

- profesori din 

cadrul 

Clubului 

Copiiilor 

 

-creşterea cu 3% a 

numărului de 

premii 

-performanţe apreciate 

cu premii din venituri 

proprii 

-asociatia de parinti 
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PROGRAMUL DE INCLUDERE A ŞCOLII ÎN CIRCUITUL DE VALORI  LOCALE , NAŢIONALE, EUROPENE 
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ŢINTĂ STRATEGICĂ: PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ÎN COMUNITATE 

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

BUGET ŞI SURSE 

DE FINANŢARE 

1. Dezvoltarea de 

relaţii de parteneriat 

cu instituţii din 

municipiu 

-integrarea 

activităţilor elevilor 

şi cadrelor didactice 

în viaţa spirituală a 

municipalităţii 

- mediatizarea pe 

site-ul școlii a 

tuturor activităților 

desfășurate în 

școală, cât și cele 

extrașcolare 

- păstrarea unui 

număr  constant din 

revista școlii , 

precum și înscrierea 

ei la concursul 

județean de reviste 

școlare 

Sem I -directori 

-consilier proiecte şi 

programe educative 

-elevi 

-părinţi  

-cadre didactice 

-creşterea cu 10% a 

numărului de 

proiecte de 

parteneriat 

 

- bugetul Asociației 

de Părinți 

2. Popularizarea 

prin intermediul 

mass-media a 

factorior implicaţi în 

activităţi de 

parteneriat 

-comunitatea face 

cunoştiinţă cu 

realităţile şi 

preocupările şcolii 

permanent -directori 

-consilier proiecte şi 

programe educative 

-elevi 

-părinţi  

-cadre didactice 

-cresterea aparitiilor 

in mass-media 

 

3. Implicarrea 

părinţilor în acţiuni 

de promovare a 

-dezvoltarea relaţiei 

şcolă-familie 

Sem I, II -directori 

-consilier proiecte şi 

programe educative 

-elevi 

-părinţi  

-cadre didactice 

-organizarea unor 

activităţi lunare 

-bugetul Asociației 

de Părinți  
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Dir. Prof. Cismaru Daniela Florentina      dir. Adj. Prof. Marinescu Alexandra Gabriela 

 

imaginii şcolii, 

realizarea de 

serbări, carnavaluri, 

tombole 

4. Realizarea unor 

relaţii de parteneriat 

cu celelalte institutii 

de învățământ din 

zonă 

 

 

- schimb util de 

cunoştinţe şi 

experienţă 

In functie de 

planificarile 

proiectelor 

-director 

 

 

 

 

-elevi 

-părinţi  

-cadre didactice 

- întâlniri culturale 

- programe artistice 

-bugetul Asociației 

de Părinți 


