
Raport anual de evaluare internă a calităţii

PARTEA I. INFORMAŢII GENERALE
NOTĂ:
Informaţiile din această primă parte, chiar dacă nu se reflectă direct în calitatea serviciilor 
educaţionale sunt relevante pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi şi le pot orienta opţiunile pentru 
o unitate şcolară sau alta, pentru un profil de pregătire sau pentru o anumită specializare

D01 Denumire completă Cod Sirues Judeţ Localitate

COLEGIUL NATIONAL 
'NICOLAE TITULESCU' 
PUCIOASA

470671 DÂMBOVIŢA PUCIOASA

I. Date de identificare a unităţii de învăţământ 

Raport pentru anul şcolar 2019 - 2020 Finalizat,având starea  finalizat

14.10.2020la data de de către CEAC având următoarea componenţă:

Membrii comisiei CEAC

Persoana Calitate Ceac Grad Specializare

ADRIAN MARIUS 
NICOARĂ

Reprezentant 
Sindicat

Gradul I Istorie

ANA-FLORENTINA BRATU Coordonator

DOREL DRAGHICI Reprezentant 
Consiliu Parinti

DRAGOȘ ION IVAȘCU Reprezentant 
Consiliu Local

Lorena-Stephanie Vintu Reprezentant Elevi

MARIA ALINA ȘERBAN Membru 
(Reprezentant Corp 
Profesoral)

MIHAELA DIACONESCU Membru 
(Reprezentant Corp 
Profesoral)
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D02 Mediul de rezidenţă:

Urban

D03 Poziţionarea şcolii în localitate:

Zonă centrală

D04 Şcoala sau structurile coordonate sunt situate 
într-o zonă dezavantajată:

Zonă dezavantajată din punct de vedere socio-
economic (somaj ridicat/ comunităţi 
defavorizate etc.)

Nu

Zonă cu probleme de acces (zonă izolată, 
drumuri desfundate pe ploaie, inzăpeziri 
frecvente, treceri prin pădure, treceri peste cale 
ferată, trafic stradal intens etc.)

Nu

D05 Tipul unităţii de învăţământ (conform cu prevederile O.MECTS nr. 6564/2011, 
completat şi modificat prin O.MECTS nr. 3283/2012):
Colegiu Naţional

D06 Tipul unităţii, în funcţie de forma de finanţare:

buget

D07 Cuantumul total al bugetului de venituri al unităţii şcolare (pentru toate tipurile de 
finanţare – de bază, suplimentară şi complementară – şi indiferent de sursă – 
bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii) exprimat în mii RON:

Buget pe anul anterior Buget pe anul în curs

2507.00 3161.00

D08 Tipul unităţii, în funcţie de forma de educaţie:

Unitate de învăţământ tradiţional

D09 Responsabilităţi în reţea:

unitate cu personalitate juridică, fără structuri subordonate
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D10 Dacă este unitate coordonatoare:

numărul total de unităţi coordonate (structuri) din subordine 0.00

numărul structurilor din aceeaşi localitate (oraş/sat) cu unitatea 
coordonatoare

0.00

D11 Nivelurile de învăţământ din unitate, 
menţionate distinct pe unitatea 
coordonatoare şi structuri:

Unitatea 
coordonatoare

Structurile 
subordonate

antepreşcolar

preşcolar

primar

gimnazial Da Nu

liceal Da Nu

profesional

postliceal

D12 În cazul liceului, filierele prezente în unitate sunt:

Teoretica

Vocationala

D12a În cazul filierei teoretice, precizaţi profilurile de formare din unitate

Real Da

Uman Da

D12b În cazul filierei tehnologice, profilurile de formare profesională din unitate sunt:

Resurse naturale şi protecţia mediului

Tehnic

Servicii

D12c În cazul filierei vocaţionale, profilurile de formare vocaţionala din unitate sunt:

Teologic

Patrimoniu cultural

Muzică

Militar

Coregrafie
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Arte vizuale

Teatru

Sportiv

Pedagogic

Artistic

D13 Alte forme de învăţământ şcolarizate în unitate, în afara celei „Învăţământ de zi”:

D14 Numărul de schimburi în care funcţionează şcoala în învăţământul de zi:

Unitatea coordonatoare Structurile subordonate

două schimburi

Atenţie! 
Deoarece evaluarea vizează întreaga unitate de învăţământ, pentru unităţile în care se 
regăsesc şi alte forme de învăţământ în afara formei „cu frecvenţă – zi” informaţiile se 
colectează şi  la nivelul celorlalte forme existente în unitate.

D15 Limba maternă / limbi de predare în unitate (coordonatoare şi structuri) 

limba română Da

limba maghiară

limba germană

alte limbi

D16 Limbi străine studiate in unitate (coordonatoare şi structuri) :

limba engleză Da

limba franceză Da

limba germană

alte limbi Da

D17a Numărul de clase / grupe  de elevi/copii din învăţământul de zi / cu 
program normal din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), în anul 
şcolar curent:
Unitate 
Coodonatoare

Structuri 
Subordonat
e

Program 
de studiu 
bilingv

Program 
de studiu 
intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Total 
unitate

Numărul de 
grupe din 
învăţământul 
antepreşcolar

0.00 0.00 0.00
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Numărul de 
grupe din 
învăţământul 
preşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
primar (I-IV)

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
gimnazial (V-
VIII)

4.00 0.00 4.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
liceal (IX-XII/XIII)

22.00 0.00 22.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
profesional cu 
durata de 3 ani 
după clasa a IX-
a

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase la stagiile 
de practică după 
finalizarea 
ciclului inferior al 
liceului 

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
postliceal

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
profesional cu 
durata de 3 ani 
după clasa a 
VIII-a

0.00 0.00 0.00

Total 26.00 0.00 26.00
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D18a Precizaţi numărul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din 
învăţământul de zi din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), 
în anul şcolar curent 
Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate Total 

unitate

Numărul de copii din 
învăţământul antepreşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de copii din 
învăţământul preşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (I-IV)

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial (V-
VIII)

81.00 0.00 81.00

Numărul de elevi din 
învăţământul liceal ( IX-
XII/XIII)

661.00 0.00 661.00

Numărul de elevi din 
învăţământul profesional 
cu durata de 3 ani după 
clasa a IX-a

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi la stagiile 
de practică după 
finalizarea ciclului inferior 
al liceului 

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul postliceal

0.00 0.00 0.00

Numărul de clase din 
învăţământul profesional 
cu durata de 3 ani după 
clasa a VIII-a

0.00 0.00 0.00

Total 742.00 0.00 742.00

Total grădiniţă 0.00 0.00 0.00

Total niveluri şcoală 742.00 0.00 742.00

D17b Numărul de clase pregătitoare din învăţământul de zi (şcoala coordonatoare 
şi structuri), în anul şcolar curent:
Unitate 
Coodonatoare

Structuri 
Subordonate

Program de 
studiu bilingv

Program de 
studiu intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Numarul de 
clase 
pregatitoare

0.00 0.00
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D19a Numărul copiilor /elevilor cu CES, pe 
niveluri de învăţământ (din cei raportaţi la 
D18), fără clasa pregătitoare:
Total elevi CES unitate

Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar 0.00

Numărul de copii din învăţământul preşcolar 0.00

Numărul de elevi din învăţământul primar (I-IV) 0.00

Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-
VIII)

0.00

Numărul de elevi din învăţământul liceal ( IX-
XII/XIII)

6.00

Numărul de elevi din învăţământul profesional cu 
durata de 3 ani după clasa a IX-a

0.00

Numărul de elevi la stagiile de practică după 
finalizarea ciclului inferior al liceului 

0.00

Numărul de elevi din învăţământul postliceal 0.00

Numărul de clase din învăţământul profesional cu 
durata de 3 ani după clasa a VIII-a

0.00

Total 6.00

D20 Dacă în unitate sunt organizate şi alte forme de învăţământ sau programe 
("Învăţământ seral", "Cu frecvenţă redusă", "Program "A doua şansă""),  
numărul de clase şi de elevi cuprinşi în aceste forme este:

Total unitate şi forme de 
învăţământ

Număr de 
clase

Număr de elevi Total Clase Total Elevi

Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
primar 

0.00 0.00 (ante)prescolar 0 0

D18b Precizaţi numărul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din 
învăţământul de zi din unitate (şcoala coordonatoare şi 
structuri), în anul şcolar curent, pentru clasa 
pregătitoare
Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate

Numarul de copii 0.00 0.00

D19b Numărul copiilor /elevilor cu CES, din clasa 
pregătitoare:
Unitate Coodonatoare

Numarul de copii 0.00
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Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
secundar inferior

0.00 0.00 primar 0 0

Cu frecventa - 
seral:  
învăţământ liceal

0.00 0.00 gimnaziu 4 81

Cu frecventa - 
seral: - 
învăţământ 
postliceal 

0.00 0.00 liceu 22 661

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
primar

0.00 0.00 postliceal 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
gimnazial

0.00 0.00 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ liceal 
ciclul inferior

0.00 0.00 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ liceal 
ciclul superior

0.00 0.00 0 0

Total 0.00 0.00 26 742

Situaţia claselor şi a efectivelor şcolare pe filiere, profiluri şi specializări

D21 Filiera teoretică

D21a Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil umanist Filologie 8.00 286

Profil umanist Ştiinţe sociale 3.00 87

Profil real Matematică–informatică 8.00 199

Profil real Ştiinţe ale naturii 3.00 89

D21b Numărul de clase şi elevi cuprinşi în alte forme de învăţământ 
decat cel de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil umanist Filologie 0.00 0
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Profil umanist Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil real Matematică–informatică 0.00 0

Profil real Ştiinţe ale naturii 0.00 0

D22 Filiera tehnologică

D22a Numărul de clase şi de elevi din învăţământul de 
zi:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

economic 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 0.00 0

D22b Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, în învățământul profesional cu 
durata de 2 ani după clasa a IX-a:
Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0
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producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 0.00 0

D22c Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la stagiile de practică după 
finalizarea ciclului inferior al liceului:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0
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agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 0.00 0

D22d Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la şcoala postliceală:
Număr Clase Număr Elevi

mecanică 0.00 0

informatică 0.00 0

electronică  automatizări 0.00 0

energetică 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

transporturi 0.00 0

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

silvicultură 0.00 0

agricultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

servicii 0.00 0

comerţ 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

producţie media 0.00 0

economic 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

sănătate şi asistenţă pedagogică 0.00 0

sportiv 0.00 0

Total 0.00 0

D22e Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la şcoala de maiştri:
Număr Clase Număr Elevi

mecanic 0.00 0

electric 0.00 0

chimie 0.00 0
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minier, petrol şi gaze 0.00 0

energetic 0.00 0

metalurgie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

fabricarea produselor din  lemn 0.00 0

transporturi 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

industria alimentară 0.00 0

agricultură 0.00 0

Total 0.00 0

D22f Numărul de clase şi de elevi din învăţământul 
„Învăţământ seral” din unitate,  învăţământul 
liceal profil tehnologic:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

economic 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

12

COLEGIUL NATIONAL 'NICOLAE TITULESCU' PUCIOASA



Total 0.00 0

D22g Numărul de clase şi de elevi din învăţământul 
„Învăţământ seral” din unitate, la şcoala 
postliceală:
Număr Clase Număr Elevi

mecanică 0.00 0

informatică 0.00 0

electronică  automatizări 0.00 0

energetică 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

transporturi 0.00 0

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

silvicultură 0.00 0

agricultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

servicii 0.00 0

comerţ 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

producţie media 0.00 0

economic 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

sănătate şi asistenţă pedagogică 0.00 0

sportiv 0.00 0

Total 0.00 0

D22h Numărul de clase şi de elevi din învăţământul 
„Învăţământ seral” din unitate, la şcoala de 
maiştri:
Număr Clase Număr Elevi

mecanic 0.00 0

electric 0.00 0

chimie 0.00 0

minier, petrol şi gaze 0.00 0
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energetic 0.00 0

metalurgie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

fabricarea produselor din  lemn 0.00 0

transporturi 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

industria alimentară 0.00 0

agricultură 0.00 0

Total 0.00 0

D23 Filiera Vocaţională

D23a Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil artistic Arhitectură 0.00 0

Profil artistic Arte ambientale şi design 0.00 0

Profil artistic Arte plastice şi decorative 0.00 0

Profil artistic Muzică 0.00 0

Profil artistic Coregrafie 0.00 0

Profil artistic Arta actorului 0.00 0

Total 0.00 0

D23b Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil pedagogic Învăţător-educatoare 0.00 0

Profil pedagogic Bibliotecar-documentarist 0.00 0

Profil pedagogic Instructor-animator 0.00 0

Profil pedagogic Instructor pentru activităţi 
extraşcolare

0.00 0

Profil pedagogic Pedagog şcolar 0.00 0

Total 0.00 0
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D23c Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Sportiv Profil sportiv 0.00 0

D23d Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil teologic teologic ortodox 0.00 0

Profil teologic patrimoniu cultural 0.00 0

Profil teologic alte culte teologice 0.00 0

Total 0.00 0

D23e Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil militar Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil militar Matematică–informatică 0.00 0

Total 0.00 0

D24 În cadrul unităţii (coordonatoare şi structuri), 
se regăsesc următoarele situaţii (DA/NU): 
Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

în grădiniţă activitatea cu copiii este 
organizată pe grupe eterogene din punctul de 
vedere al vârstei copiilor

în şcoală (începând cuînvăţământul primar) 
există clase cu predare simultană

D25 Dacă unitatea a organizat clasa pregătitoare, numărul 
de clase şi de elevi cuprinşi în acest nivel de studiu şi 
locaţia, pe unitate (coordonatoare şi structuri) este:
Număr Clase Număr Elevi

organizate în grădiniţă 0.00 0

organizate în şcoală 0.00 0

II. Caracteristici ale mediului familial 
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D26a Structura etnică a elevilor din unitate (şcoala coordonatoare şi 
structuri) în anul şcolar curent, pentru învăţământul de zi este 
(estimare):

În grădiniţă număr 
copii

În şcoală număr 
elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

Maghiară/Secui 0 0 0 0

Rromi 0 0 0 0

Alte Etnii 0 0 0 0

Română 0 742 0 100

Total 0 742 0 100

D27 Distribuţia efectivelor de elevi din învăţământul de zi, în anul şcolar 
curent, în funcţie de nivelul educaţional al familiei (coordonatoare şi 
structuri) este (estimare):

În grădiniţă număr 
copii

În şcoală număr 
elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

Cel putin un parinte 
are studii generale (8 
clase absolvite)

0 0 0 0

Cel putin un parinte 
are studii medii (liceu 
absolvit)

0 0 0 0

Cel putin un parinte 
are studii superioare

0 0 0 0

Nici un parinte nu are 
studii generale (sub 8 
clase absolvite)

0 0 0 0

Total 0 0 0 0

Număr mediu ani 
studiu

0 0

D26b Câţi dintre elevii de etnie rromă sunt înregistraţi în 
evidenţe pe baza autoidentificării din partea familiei
În grădiniţă În şcoală

Elevi autodeclarati 0.00 0.00
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D28 Dacă în unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), pentru elevii de la 
învăţământul cu  forma „Învăţământ de zi” şi /sau din programul „A 
doua şansă” există elevi aparţinând unor grupuri vulnerabile, numărul 
de elevi din fiecare grup vulnerabil este următorul: Spaţiul rezervat 
(liniile 13, 14 şi 15 din tabelul de mai jos) conţine, dacă este cazul, alte 
situaţii din unitate, cu precizarea  caracteristicii grupului aparţinător şi 
a numărului de elevi

Formă învăţământ Grup Vulnerabil În şcoală număr elevi

Unitatea 
coordonatoare

Structuri 
subordonate

Învăţământ de zi Elevi cu nevoi speciale de educaţie (CES) 6 0

Învăţământ de zi Elevi din familii cu nivel economic scăzut, 
pentru care s-a întocmit dosarul pentru 
bursă socială, indiferent dacă beneficiază de 
aceasta, sau nu i s-a putut acorda restricţii 
financiare 

21 0

Învăţământ de zi Elevi care trăiesc în grija bunicilor sau a altor 
rude

112 0

III. Condiţii de acces la unitatea şcolară unde este înscris elevul 

D29 Distribuţia elevilor  în funcţie de timpul mediu de 
deplasare la şcoală este (se vor estima condiţiile de acces 
atât pentru elevii din şcoala coordonatoare, cât şi pentru 
elevii din unităţile subordonate, numai pentru elevii de la 
învăţământul forma "Învăţământ de zi"):
În grădiniţă 
număr copii

În şcoală 
număr elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

sub 30 de minute 0 290 0 39.08

intre 30 si 60 de minute 0 452 0 60.92

peste 60 de minute 0 0 0 0

Total 0 742 0 100

Timp mediu 0 33.27

D30 Distribuţia elevilor din învăţământul forma 
"Învăţământ de zi" din unitate aflaţi în 
următoarele situaţii  (atât pentru elevii din 
şcoala coordonatoare, cât şi pentru elevii din 
unităţile subordonate) este:
Număr elevi Număr elevi procente 

[%]

Cu domiciliul în aceeaşi localitate cu şcoala: 290 39.08

Cu domiciliul în altă localitate, care fac navetă 
zilnică

452 60.92
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Din alte localităţi care stau in gazda sau la 
internat

0 0

Profilul liceului (militar / teologic) implica 
organizarea activitatiii in regim de internat

0 0

Total 742 100

D31 Prezenţa mijloacelor de transport pentru 
deplasarea domiciliu-şcoală a cadrelor 
didactice şi elevilor (se vor menţiona toate 
situaţiile existente):
Unitate coordonatoare Structuri subordonate

Cu mijloace de transport în comun permanent, cu orar 
neadecvat programului 
şcolii

Cu mijloace de transport special destinate 
(transport scolar)

permanent

Fără mijloace de transport  în comun drum accesibil 

D32 Comunicarea dintre unitatea coordonatoare şi 
structurile subordonate:

Prezenţa mijloacelor de transport

telefon

fax

e-mail

IV. Baza materială 

(1) Infrastructura şcolară

D33 Spaţiul de învăţământ (pentru toate tipurile de unităţi):

Număr săli

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

Utilizate pt. 
procesul 
propriu

Spaţiu 
excedentar 
în 
conservare

Neutilizate 
din cauza 
stării tehnice

Utilizate pt. 
procesul 
propriu

Spaţiu 
excedentar 
în 
conservare

Neutilizate 
din cauza 
stării 
tehnice

săli de clasă 14 0 0 0 0 0

laboratoare/ 
cabinete 
şcolare

5 0 0 0 0 0

ateliere şcolare 0 0 0 0 0 0
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D34 Baza sportivă / sala de sport:

există Da

utilizată pt. procesul propriu Da

închiriată altor unităţi de 
învăţământ
închiriată pt. beneficiari externi Da

D35 Informaţii suplimentare privind clasa pregătitoare

D35a Numărul de clase pregătitoare care funcţionează în:

Număr clase

săli de clasă proprii 0

săli cu altă destinaţie (săli de clasă, 
laboratoare , sală de sport, etc.) 
amenajate pentru clasa pregătitoare 

0

D35b Numărul sălilor de clasă utilizate exclusiv pentru 
activităţile cu clasa pregătitoare

numărul sălilor de clasă 0

D36 Informaţii suplimentare privind grădiniţa

D36a Grădiniţa funcţionează:

D36b În cazul grădiniţei cu program prelungit (GPP) sau săptămânal 
(GPS), activitatea cu copiii se desfăşoară:

(2) Servicii oferite de unitatea şcolara (pentru toate tipurile de unităţi)

D37a Unitatea dispune de următoarele servicii de masă şi/sau 
cazare:

Cantină / sală de mese

Internat / spaţii de dormit 
pentru copii

Semiinternat şi / sau activitate 
„before school” / „after school”
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D37b Dacă "Da", condiţiile de masă şi cazare sunt:

Număr locuri

Utilizate pt. 
procesul 
propriu

Închiriat altor 
unităţi de 
învăţământ

Închiriat pt. 
beneficiari 
externi

Neutilizate, în 
conservare

Numărul de locuri în sala de 
mese

0 0 0 0

Numărul  locurilor de cazare 0 0 0 0

D37c Pregătirea hranei pentru cantină este asigurată prin:

Bucătăria proprie, având 
capacitatea de pregătire 
suficientă
Servicii de catering

Combinat: bucătărie proprie 
şi catering

D38a Servicii medicale: unitatea dispune de cabinet medical

cabinet medical Da

D38b Dacă "Da", se va preciza

Asigurarea asistenţei cu 
medic şcolar

Da

Asigurarea asistenţei cu 
cadre medii sanitare

Da

D39a Cabinet de asistenţă psihopedagogică 

Cabinet de asistenţă 
psihopedagogică 

Da

D39b Dacă "Da", încadrarea şcolii cu specialist (psiholog/ profesor 
defectolog/ logoped/ consilier etc) este:

Cu normă intreagă Da

Cu norma parţială

D40 În unitate este organizat program "After-school" (DA/NU):

Da

(3) Utilităţi
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D41 Condiţii din şcoală

D41a Unitatea coordonatoare:

Curent electric Da

Apă curentă Da

Telefon Da

D41b Structuri subordonate:

Curent electric

Apă curentă

Telefon

(4) Elemente de dotare

D42a Mobilierul din sălile de clasă în care se desfăşoară activitatea 
didactică este fix sau mobil:

mobilier mobil în majoritatea sălilor de clasă

D42b În cazul claselor  cu mobilier fix, care poziţionarea majoritară a 
acestuia este:

tradiţională, cu pupitre poziţionate în lungul sălii (adâncimea sălii de curs), în raport cu catedra 

D43 Numărul de clase pentru care a fost achiziţionat mobilierul 
necesar clasei pregătitoare, specificate MECTS (mobilier: 
OMECTS 4310 /01.06.2012) este:

0

D44 Informaţii suplimentare privind grădiniţa:

Instalaţiile sanitare sunt adaptate vârstei 
copiilor (dimensiune, amplasare etc.) 

Mobilierul este adaptat vârstei copilului

(5) Resurse materiale

D45 Nivelul de dotare în ce priveşte resursele materiale şi 
mijloacele de învăţământ necesare procesului 
didactic din unitate:

Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

dotare suficientă
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D46 Numărul de clase pentru care au fost achiziţionate materialele 
didactice necesare clasei pregătitoare, specificate MECTS 
(mobilier: HG 564/302.05.2012) este:

0

D47 Nivelul de dotare cu mijloace de învăţământ şi echipamente 
a laboratoarelor, cabinetelor şi atelierelor, destinate formării 
profesionale iniţiale din şcoală, în raport cu cerinţele 
standardelor de pregătire profesională pe domeniile de 
formare profesională din cadrul şcolii este:

fabricarea produselor din lemn

electronică automatizări

producţie media

construcţii instalaţii şi lucrări 
publice 

mecanică

electric

industrie textilă şi pielărie

materiale de construcţii

electromecanică

chimie industrială

tehnici poligrafice

turism şi alimentaţie

economic

comerţ

estetică şi igiena corpului 
omenesc

agricultură

silvicultură

protecţia mediului

industrie alimentară

D48 Nivelul de dotare cu mijloace de învăţământ şi echipamente 
destinate formării iniţiale din şcoală, specifice profilului 
vocaţional organizat în unitate este:

profil artistic

profil pedagogic

profil sportiv
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D49 Fondul de carte din biblioteca şcolară este (apreciere):

Există un fond minim, care să acopere nevoile din unitate

D50 Dacă există bibliotecă şcolară, cum acoperă fondul 
de carte din biblioteca şcolară nevoile unităţii

Biblioteca asigură necesarul de legi, 
materiale şi alte documente adresate 
cadrelor didactice

Biblioteca asigură sistematic variantele 
de manuale alternative, pe discipline şi 
niveluri de studiu

Da

Biblioteca asigură auxiliare didactice şi 
mijloace de învăţământ, altele decât 
manualul şcolar

D51 Dacă există bibliotecă şcolară, cine sunt utilizatorii 
bibliotecii 

Elevii şi cadrele didactice din unitatea coordonatoare

D52 Numărul de computere din şcoală şi din unităţile 
subordonate este:

Unitatea 
coordonatoare

Structuri 
subordonate

Total

Număr de calculatoare utilizate în 
administraţie (cabinet director, 
cancelarie, secretariat, bibliotecă etc.)

4 0 4

Număr de calculatoare utilizate exclusiv 
de cadrele didactice

10 0 10

Număr de calculatoare utilizate în 
activităţi cu elevii şi de către elevi

60 0 60

Număr de calculatoare cu acces la 
internet, utilizate în activităţi cu elevii şi 
de către elevi

60 0 60

Total 74 0 74

D53 În ce priveşte utilizarea computerelor în procesul 
de învăţământ, gradul de utilizare efectivă a 
computerelor, în raport cu numărul planificat de 
ore este (estimare):

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

peste 90% din orele planificate

D54 În ce priveşte utilizarea tehnologiei informaţionale (TIC), se 
va preciza dacă unitatea şcolară

dispune de soft educaţional pentru câteva discipline 
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D55 Unitatea a creat  şi gestionează un site internet al şcolii

Da

D56 În ce priveşte dotarea cu IT, se va preciza dacă în pregătirea 
şi derularea activităţilor cu elevii în şcoala dvs. se folosesc:

enciclopedii electronice Da

filme pe CD/DVD, fotografii 
digitale

Da

platformă de e-learning Da

V. Resursele umane 

(1) Informaţii privind  cadrele didactice din unitate

D57 Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic 
angajat în unitate ( şcoala coordonatoare şi structuri) în 
anul şcolar curent:
Număr cadre didactice Structură [%]

Număr cadre didactice cu 
doctorat

3 5.77

Număr cadre didactice cu gradul 
I

31 59.62

Număr cadre didactice cu gradul 
II

6 11.54

Număr cadre didactice cu 
definitivat

8 15.38

Număr cadre didactice fără 
definitivat

3 5.77

Număr personal didactic 
necalificat

1 1.92

Total 52 100

D58 Cadrele didactice care predau în unitate (şcoala 
coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:
Număr cadre didactice Total unitate 

[%]

Numărul total de cadre didactice 
din şcoală (pentru toate 
disciplinele)

43 82.69

Numărul de cadre didactice 
calificate

42 80.77
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Numărul de cadre didactice care 
domiciliază în altă localitate decât 
şcoala în care predau (navetişti)

19 36.54

Numărul cadrelor didactice nou 
venite în şcoală

6 11.54

Numărul de cadre didactice 
colaboratori

2 3.85

D59 Acoperirea normelor didactice cu personal didactic angajat 
(unitate coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:
Număr cadre didactice

Numărul total de norme 
didactice (pentru toate 
disciplinele)

45.07

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii în cadrul normei 
didactice

32.00

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii la plata cu ora

4.15

Numărul de norme acoperite cu 
colaboratori, angajaţi la plata cu 
ora

0.66

(2) Informaţii privind  acoperirea normelor didactice

D60 Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular:

Disciplină de studiu Grad de acoperire

Alte

Biologie, şt.naturii Acoperire integrală

Chimie Acoperire integrală

Consiliere Acoperire integrală

Cultură civică Acoperire integrală

Discipline de specialitate Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Discipline economice Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educaţie antreprenorială Acoperire integrală

Educaţie fizică Acoperire integrală

Educaţie muzicală Acoperire integrală

Educaţie plastică Acoperire integrală

Educaţie tehnologică Acoperire integrală

Educatoare Nu este cazul pentru unitatea evaluată
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Fizică Acoperire integrală

Geografie Acoperire integrală

Informatică, IT Acoperire integrală

Invăţător / institutor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Istorie Acoperire parţială

Limba latină Acoperire parţială

Limba română Acoperire integrală

Limbi moderne Acoperire parţială

Maiştri instructori Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Matematică Acoperire integrală

Puericultor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Religie Acoperire integrală

Ştiinte socio-umane Acoperire integrală

D61 Acoperirea cu personal didactic auxiliar a posturilor 
rezultate din normativele în vigoare:

În grădiniţă În şcoală

la nivelul normativelor

(3) Informaţii privind personalul auxiliar şi nedidactic

D62 Acoperirea cu personal nedidactic a posturilor rezultate din 
normativele în vigoare:

În grădiniţă În şcoală

la nivelul normativelor

(4) Informaţii privind personalul de conducere

D63a Informaţii privind personalul de conducere: număr de 
directori:

număr de directori conform 
normativelor

2

număr de directori existent în 
unitate

2
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D63b Informaţii privind directorii (pentru fiecare dintre directorii din unitate)

Calificare Grad didactic Vechimea 
didactică

Participarea la cursuri 
de formare în 
management

Director Matematică Gradul I 38 Da

Director Adjunct Limba română Doctorat 17 Da

Director Adjunct 0

Director Adjunct 0

D64 Numărul de ore de participare a cadrelor didactice din 
unitate (şcoală coordonatoare şi structuri) la programe de 
formare continuă acreditate, în anul şcolar anterior:
Ore Număr mediu ore pe cadru 

didactic

Număr ore de participare 0 0

D65 Numărul cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi 
structuri) care, în ultimii 3 ani au participat la sesiuni de formare 
pentru folosirea calculatorului şi a altor mijloace electronice în 
procesul didactic (numărul de participanţi la stagii de formare 
TIC):

Unitatea coordonatoare Structuri 
subordonate

Total

Numărul de participanţi la 
stagii de formare TIC

0 0 0

(5) Formarea continuă

D66 Dacă în unitate sunt organizate clase pregătitoare, precizaţi 
numărul cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi 
structuri) care au participat la stagiile de formare organizate în 
acest scop (numărul de participanţi la stagii de formare pentru 
clasa pregătitoare) este:
Unitatea coordonatoare Structuri 

subordonate
Total

Numărul de participanţi la 
stagii de formare pentru 
clasa pregătitoare

0 0 0

Situaţii ale unităţii, din anul şcolar anterior 

D67 - Efectivele şcolare pe niveluri de învăţământ existente anul şcolar anterior în unitate 
(şcoala coordonatoare şi structuri) :
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D67a Efective şcolare din învăţământul de zi, pe niveluri

Număr elevi

Numărul de copii din învăţământul 
antepreşcolar

0

Numărul de copii din învăţământul 
preşcolar

0

Numărul de elevi din învăţământul primar 
(I-IV)

0

Numărul de elevi din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

54

Numărul de elevi din învăţământul liceal, 
profil teoretic (IX-XII/XIII)

617

Numărul de elevi din învăţământul liceal, 
profil tehnologic (IX-XII/XIII)

0

Numărul de elevi din învăţământul din 
învăţământul profesional cu durata de 3 
ani după clasa a X-a

0

Numărul de elevi în stagii de practică 
după finalizarea ciclului inferior al liceului

0

Numărul de elevi din învăţământul  liceal, 
profil vocational (IX-XII/XIII)

0

Numărul de elevi din învăţământul 
postliceal

0

Total 671

Total grădiniţă 0

Total niveluri şcoală 671

Total liceu 617

Total profesional 0

VI. Participarea elevilor în anul şcolar anterior

D67c Efective şcolare cuprinse în alte forme de 
învăţământ (" A doua şansă", " Învăţământ 
seral", " Cu frecvenţă redusă") din şcoala 
coordonatoare şi structuri
Număr Elevi

Efective şcolare cuprinse în alte forme de 
învăţământ 

0

D67b Efective şcolare pentru învăţământul de zi, pentru 
clasa pregătitoare
Număr Elevi

Numarul de copii 0
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D68a Dacă a existat nivelul preşcolar în anul şcolar 
anterior, numărul total de zile absente este:
Absente

numărul de absenţe motivate 0

numărul de absenţe nemotivate 0

Total absenţe pe an 0

Număr mediu absenţe pe copil 0

D68b Numărul de absenţe ale elevilor din învăţământul  
forma "Învăţământ de zi",  în anul şcolar anterior 
(număr ore de absenţă pe an):
Absente

numărul de absenţe motivate 0

numărul de absenţe nemotivate 0

Total absenţe pe an 0

Număr mediu absenţe pe copil 0

D69 - Efectivele şcolare din anul şcolar anterior, pe niveluri  (şcoala coordonatoare şi 
structuri):

D69a Efectivele şcolare din învăţământul de zi 

Înscrişi la 
început

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi 
care au 
abondon
at

Situaţie 
finală

Numărul de copii 
din învăţământul 
antepreşcolar

0 0 0 0 0 0

Numărul de copii 
din învăţământul 
preşcolar

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
primar (I-IV)

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

56 54 3 1 0 58

Numărul de elevi 
din învăţământul 
liceal, profil teoretic 
(IX-XII/XIII)

621 617 3 7 0 617

29

COLEGIUL NATIONAL 'NICOLAE TITULESCU' PUCIOASA



Numărul de elevi 
din învăţământul 
liceal, profil 
tehnologic (IX-
XII/XIII)

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul din 
învăţământul 
profesional cu 
durata de 3 ani 
după clasa a X-a

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi în 
stagii de practică 
după finalizarea 
ciclului inferior al 
liceului

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul  
liceal, profil 
vocational (IX-
XII/XIII)

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
postliceal

0 0 0 0 0 0

Total 677 671 6 8 0 675

Total grădiniţă 0 0 0 0 0 0

Total niveluri 
şcoală

677 671 6 8 0 675

D69b Pentru unităţile care au organizat şi alte forme de învăţământ 
("Învatamânt seral", "Cu frecventa redusa", "Program "A doua sansa"") 
în anul şcolar anterior, situaţia elevilor cuprinşi în aceste forme este:
Înscrişi la 
început

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi 
care au 
abondon
at

Situaţie 
finală

Total elevi (toate 
nivelurile)

0 0 0 0 0 0

VII. Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar precedent

(1) Flux şcolar

D70 - Situaţia şcolară a elevilor  (total şcoala coordonatoare şi structuri), la sfârşitul anului 
şcolar anterior:
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D70a Situaţia elevilor din învăţământul de zi

Situaţia la final de an, înaintea 
examenului de corigenţă

Situaţie finală, după 
examenul de corigenţă

Repetenţi Corigenţi Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Repetenţi 
după 
corigenţă

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată 
după corigenţă

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (I-IV)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial 
(V-VIII)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul liceal, profil 
teoretic (IX-XII/XIII)

0 21 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul liceal, profil 
tehnologic (IX-XII/XIII)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul profesional 
cu durata de 3 ani după 
clasa a X-a

0 0 0 0 0

Numărul de elevi în stagii 
de practică după 
finalizarea ciclului inferior 
al liceului

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul  liceal, profil 
vocational (IX-XII/XIII)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul postliceal

0 0 0 0 0

Total 0 21 0 0 0

D70b Situaţia elevilor cuprinşi în alte forme de învăţământ din şcoală:

Situaţia la final de an, înaintea 
examenului de corigenţă

Situaţie finală, după 
examenul de corigenţă

Repetenţi Corigenţi Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Repetenţi 
după 
corigenţă

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată 
după corigenţă

Numărul total de elevi din 
unitate, în alte forme de 
învăţământ 

0 0 0 0 0
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D70c Pentru unităţile de învăţământ care au organizat în acest an şcolar 
clase pregătitoare, numărul de elevi din aceste clase care au 
frecventat anterior gradiniţa este:

0

(2) Rezultate şcolare pentru nivelurile existente în unitate la sfârşitul anului şcolar anterior 

D71 Distribuţia elevilor cuprinşi în învăţământul primar, forma 
"Învăţământ de zi", în funcţie de calificativele la sfârşitul anului 
şcolar anterior:
Număr de elevi din clasele I-IV în distribuţie pe discipline

Nesatisfăcăto
r

Satisfăcător Bine Foarte bine Total

Limbă şi comunicare 0 0 0 0 0

Matematică 0 0 0 0 0

D72a Distribuţia elevilor cuprinşi în  învăţământul  forma "Învăţământ de zi",  în 
funcţie de mediile la sfârşitul anului şcolar anterior, pe niveluri
Număr de elevi, pe grupe de medii

5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Situaţie 
neîncheiat
ă

Total

Învăţământul 
gimnazial

0 0 0 0 0 0 0

Învăţământul 
liceal

0 0 0 0 0 0 0

Învăţământul 
postliceal

0 0 0 0 0 0 0

Învăţământul 
profesional

0 0 0 0 0 0 0

D72b Distribuţia elevilor cuprinşi în alte forme de învăţământ, în funcţie de mediile 
la sfârşitul anului şcolar anterior:
Număr de elevi, pe grupe de medii

5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Situaţie 
neîncheiat
ă

Total

Total elevi 
(toate 
nivelurile)

0 0 0 0 0 0 0
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D73a Numărul elevilor din unitate care au absolvit în anul 
şcolar anterior (şcoala coordonatoare şi structuri):
Nr absolvenţi învăţământ 
"cu frecvenţă zi"

Nr absolvenţi alte forme

Numărul absolvenţilor inv.primar 
(clasa a IV-a)

0 0

Numărul absolvenţilor de gimnaziu 
(clasa a VIII-a)

0 0

 Numărul absolvenţilor de liceu- 
ciclu inferior (clasa a X-a)

139 0

Numărul absolvenţilor de liceu 
(clasele a XII-a si a XIII-a)

175 0

Numărul absolvenţilor stagiilor de 
pregătire practică după finalizarea 
ciclului inferior al liceului 

0 0

Numărul absolvenţilor de 
învăţământ profesional cu durata de 
3 ani după clasa a X-a

0 0

Numărul absolvenţilor din 
învăţământul postliceal

0 0

Numarul de elevi 0 0

(2) Condiţii de intrare în liceu pentru elevii cuprinşi în clasele IX-XII

D74 În cazul unităţilor cu nivel liceal, media minimă de intrare 
în clasa a IX-a la forma "Învăţământ de zi", pentru 
ultimele patru generaţii de elevi ai şcolii s-a situat în 
intervalul de notare:

Elevi cuprinşi în acest an Media minimă de intrare în liceu, în anul de referinţă

clasa a IX-a 5-5,99

clasa a X-a 6-6,99

clasa a XI-a 7-7,99

clasa a XII-a 6-6,99

D73b Numărul de elevi, din anul şcolar anterior, în cazul ultimei 
clase de liceu (clasa a XII-a sau clasa aXIII-a)

Număr elevi la 
început de an

Număr 
absolvenţi

Număr 
repetenţi

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Numarul de elevi 181 181 0 0
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D75 În cazul unităţilor cu nivel liceal, ponderea elevilor 
cuprinşi în acest an şcolar, în cei patru ani de studiu din 
invăţământul de zi, intraţi în liceu pe baza repartiţiei 
conform opţiunii exprimate, după promovarea testelor 
naţionale la finalul clasei a VIII-a, a fost (estimare):
Ponderea elevilor care au promovat testele naţionale 
(examenul de capacitate) la finalul clasei a VIII-a

Elevii din clasa a IX-a Toti elevii

Elevii din clasa a X-a Toti elevii

Elevii din clasa a XI-a Toti elevii

Elevii din clasa a XII-a Toti elevii

(3) Rezultate la evaluări naţionale susţinute în anul şcolar anterior

D78 Rezultate la examene de certificare a competenţelor, în 
anul şcolar anterior  (absolvenţi înscrişi la examen şi 
absolvenţi care au promovat examenul):
Număr absolvenţi înscrişi la 
examen

Număr absolvenţi

Liceu-ciclul inferior (certificare de 
nivel 2) - învăţământ "cu frecvenţă-
zi"

0 0

Liceu-ciclul inferior (certificare de 
nivel 2) - alte forme

0 0

Liceu-ciclul superior (certificare de 
nivel 3) - învăţământ "cu frecvenţă-
zi"

0 0

D76 Rezultate la tezele naţionale cu subiect unic (testarea naţională ); 
informaţii referitoare numai la absolvenţii de gimnaziu din anul 
şcolar anterior (fără serii anterioare):
Numărul elevilor cu note în intervalul

Denumire Sub 5 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Total

Limba maternă 0 0 0 0 0 0 0

Limba romană 0 0 0 0 0 0 0

Matematică 0 0 0 0 0 0 0

D77 Rezultate la examenul de bacalaureat, pentru absolvenţii din anul 
şcolar anterior (fără serii anterioare):
Sub 6 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Total

Învăţământ forma "cu 
frecvenţă-zi"

16 33 37 53 39 178

Total 0 0 0 0 0 0
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Liceu-ciclul superior (certificare de 
nivel 3) - alte forme

0 0

Învăţământ postliceal (certificare de 
nivel 3+) - învăţământ "cu frecvenţă-
zi"

0 0

Învăţământ postliceal (certificare de 
nivel 3+) - alte forme

0 0

D79 Numărul absolvenţilor şcolii din anul şcolar anterior care 
se regăsesc în anul şcolar curent în diferite unităţi de 
învăţământ:
Învăţământ  "cu frecvenţă - zi" Alte forme

Numărul de copii care au terminat 
nivelul antepreşcolar în anul şcolar 
precedent

0 0

Numărul de copii care au finalizat 
nivelul antepreşcolar şi s-au înscris 
la gradiniţă

0 0

Numărul de copii care au terminat 
nivelul preşcolar în anul şcolar 
precedent

0 0

Numărul de copii care au finalizat 
grădiniţa in anul şcolar anterior şi 
care s-au înscris în clasa I

0 0

Numărul elevilor care au absolvit 
clasa a IV-a în anul şcolar 
precedent

0 0

Numărul absolvenţilor de clasa a IV-
a ai acestei şcoli, care s-au înscris 
în clasa a V-a în orice unitate 
şcolară

0 0

Numărul elevilor care au absolvit 
clasa a VIII-a în anul şcolar 
precedent

0 0

Numărul absolvenţilor de clasa a 
VIII-a ai acestei şcoli, care s-au 
înscris în clasa a IX-a de liceu

0 0

Numărul absolvenţilor clasei a IX-a 
ai şcolii din anul şcolar anterior care 
continuă studiile în învăţământul 
profesional în anul şcolar curent in 
diferite unitati de învăţământ

0 0

Numărul elevilor care au absolvit 
ciclul inferior al liceului,  în anul 
şcolar precedent 

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu 
inferior care au optat pentru 
continuarea cu stagiul de practică 
de 6 luni

0 0
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Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu 
inferior care au optat pentru 
continuarea liceului  (ciclul superior )

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu 
(clasa a XII-a şi clasa a XIII-a) în 
anul şcolar precedent

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu care 
s-au înscris într-o forma de 
învăţământ postliceal

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu ai 
şcolii care s-au înscris în învăţământ 
superior 

0 0

Numărul absolvenţilor 
învăţământului postliceal în anul 
şcolar precedent

0 0

Numărul absolvenţilor 
învăţământului postliceal din unitate 
care s-au înscris în învăţământul 
superior 

0 0

IX. Experienţa în evaluări internaţionale

D80a Şcoala a participat, prin elevi de vârstă 
corespunzătoare, la evaluări în cadrul:
Varianta Dvs

PIRLS

TIMSS

PISA

România a participat la evaluări internaţionale (PIRLS - investigarea nivelului de înţelegere 
a lecturii a elevilor de clasa a IV-a; TIMSS - investigarea achiziţiilor elevilor de clasa a VIII-a 
la matematică şi ştiinţe; PISA – evaluarea capacităţii tinerilor de 15 ani de a-şi utiliza 
competenţele de lectură, de matematică şi de ştiinţe dobândite pe parcursul şcolarizării 
obligatorii).  
În legătură cu experienţa unor astfel de evaluări, se va preciza dacă:

D80b În şcoala au existat acţiuni de diseminare a 
informaţiilor obţinute din experienţa participării 
României la astfel de evaluări (analize de obiective, de 
instrumente, de rezultate şi/sau de aspecte 
metodologice specifice):

Nu

XI. Alte realizări în activitatea şcolii
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(1) Date referitoare la elevi

D81 Diversificarea ofertei educaţionale a unităţii, prin 
organizarea de grupe / clase de învăţământ alternativ, 
precizaţi numărul acestora, pe niveluri, precum şi 
numărul de copii / elevi cuprinşi în alternativa 
educaţională respectivă:
Număr grupe / clase Număr copii / elevi

preşcolar 0 0

primar 0 0

gimnazial 0 0

liceu 0 0

D82 - Ponderea absolvenţilor claselor terminale (VIII si/sau XII) care au beneficiat de 
consiliere / orientare şcolară şi profesională / asistenţă psihopedagogică pe parcursul celor 
patru ani de studiu, în vederea profesionalizării şi/sau a continuării educaţiei în ciclul 
următor (estimare):
Clasa a-VIII-a Clasa a-XII-a

Peste 75% Peste 75%

D83 - Număr de elevi care au obţinut premii sau menţiuni la olimpiade, concursuri pe 
discipline, concursuri pe meserii, expoziţii, concursuri sportive sau artistice, ca urmare a 
participării la aceste evenimente, începând cu faza judeţeană (municipiul Bucureşti):

75

(2) Date referitoare la cadrele didactice

D84 - Numărul cadrelor didactice care au calitate de formatori (cu certificat /atestat):

6

D85 - Numărul cadrelor didactice din şcoală care sunt autori / coautori de manuale şcolare 
sau auxiliare didactice cu ISBN / ISSN:

6

(3) Aspecte manageriale

D86 - Numărul de discipline opţionale din oferta şcolii:

85
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PARTE A II-A 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Accesul cadrelor didactice la 
resursele educationale ale scolii

1, 4 Imbunatatirea 
demersului 
educational de 
predare-invatare-
evaluare prin 
folosirea la ore a 
fondului de carte al 
bibliotecii, a 
aparaturii de 
laborator fizica-
chimie, a 
materialelor 
didactice din lab.de 
biologie, a 
tehnologiei 
informatice etc

15.10.2019 12.06.2020

Responsabilităţi: Membrii CEAC
Responsabili de comisii metodice
Bibliotecar, laborant, prof.biologie,informatician

Indicatori realizare: Nr de fise Anexa la P.O. privind planificarea solicitarilor referitoare la 
utilizarea mijl.de invatamant;
Nr de proiecte didactice in care regasim utilizarea resurselor educationale enumerate anterior 
(2/an de la fiecare comisie metodica)

Comentarii:

• Concluzii: In perioada 11.03-31.08.2020, c.d. au participat la diverse ateliere online de 
formare pe tema procesului didactic digitalizat, in vederea familiarizarii cu tehnologia, cu 
platformele de predare online, etc.

• Realizat în proporţie de 100 %

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii

D87 - Numărul elevilor care învaţă în clase bilingve sau cu predare intensivă a unei limbi 
străine:

255

D88 - Veniturile proprii din anul calendaristic anterior realizate prin : sponsorizări, 
participarea la proiecte şi programe naţionale sau internaţionale (proiecte finanţate din 
fonduri structurale, din Programul de învăţare pe tot parcusul vieţii etc.), activităţi 
productive, prestări servicii, organizarea de evenimente pentru comunitate etc. (mii RON):

10
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• Lecţii învăţate: Oct-Nov-Dec-23 fise 
Ian-Feb-Martie-22 fise
In conditii de pandemie, c.d. au folosit tehnologia in procesul de predare-evaluare, desktop, 
laptop, tel.smart,tableta,etc

2 Elaborare Buletin Informativ al 
liceului

2, 4 Constientizarea 
importantei 
activitatilor 
efectuate in cadrul 
liceului;
Diseminarea 
acestor activitati in 
comunitate, in 
mediul online;

15.10.2019 30.06.2020

Responsabilităţi: Director;
Director adjunct;Echipa editoriala;
Bibliotecarul scolii;
Consilierul educativ;
Membrii CEAC

Indicatori realizare: Procese-verbale intruniri de lucru ale echipei,poze;
B.I. in format letric sau online

Comentarii:

• Concluzii: Se recomanda continuarea acestei activitati si pt anul scolar urmator, deoarece 
varianta online a fost mult mai benefica si apreciata decat cea printata, avand o rata de 
popularizare mai mare, mai ales in conditii de epidemie cu Covid 19.
Anul scolar viitor se va incerca realizarea B.I., in functie de conditiile de participare la 
cursurisi de disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra in plus.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Dir.adj.,coordonatorul acestei activitati,a initiat pe whatsapp un grup delucru 
pentru aceasta activitate, numit Promovare CNNT.Aici au avut loc schimburi de 
idei,planificari, decizii, delegari.Ca rezultate finale ale campaniei s-au realizat postere, 
pliante si fliere de popularizare a ofertei educationale a colegiului, nivel gimnazial si liceal, 
acestea au fost promovate si share-uite in mediul online.De asemenea, parte din campanie 
au fost si filmulete de la fosti si actuali absolventi ai colegiului care au recomandat viitorilor 
elevi sa aleaga cursurile acestui liceu, expunand avantajele acestei alegeri.Campania s-a 
bucurat de succes,50 de filmulete fiind postate online si apreciate.

3 Elaborare RAEI 1, 4 Cresterea calitatii 
educatiei in 
institutia de 
invatamant prin 
realizarea cerintelor 
din standardele de 
referinta/indicatorii 
de performanta

01.07.2020 31.08.2020

Responsabilităţi: Director adjunct
Coord.CEAC
Membri CEAC
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Indicatori realizare: Finalizare RAEI in termenul prevazut legal, fara aprobare speciala;
Initializare RAEI anul urmator;
Dovezi ale indeplinirii activitatilor,aflate in dosarul CEAC.

Comentarii:

• Concluzii: Se recomanda respectarea termenelor pt activitati si pastrarea ritmului constant 
de completare a activitatilor pe platforma pe masura ce acestea sunt realizate.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Unele activitati se realizeaza intr-un interval de timp mai lung decatcel 
propus.
Unii colegi nu respecta termenele limita pt activitati/sarcini.
Exista cateodata o lipsa de comunicare intre CEAC si CA concretizata in lipsa unor date 
(ex:nr inreg. PO validata in CA, nr.inreg.diverse activitati CEAC)

4 Elaborare/ revizuire de  
proceduri operaționale 

6, 4 Îmbunătățirea 
procesului de 
predare-învățare, a 
procesului de 
funcționare a 
diverselor 
compartimente din 
școală

15.10.2019 01.07.2020

Responsabilităţi: Responsabili Catedre Metodice, Comisii de lucru, cadre didactice
Membrii CEAC

Indicatori realizare: Opis Proceduri operationale
Registru CEAC pentru  proceduri operationale
Proceduri Operaționale elaborate prezentate în CP și validate în CA
Chestionare, anexe, etc

Comentarii:

• Concluzii: Se recomanda aplicarea P.O. in continuare, pana la sfarsitul perioadei de 
carantina.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Incepand cu data de 11.03.2020 cursurile scolare au fost suspendate din 
cauza pandemiei de coronavirus.A fost declarata stare de urgenta din 15.03 pana in 16.04, 
aceasta fiimd prelungita cu inca o luna, pana in 15.05.2020 din cauza nr mare de 
imbolnaviri/decese cauzate de virus.Cursurile s-au mutat in on-line cu titlu de recomandare, 
fara a se preda noi continuturi, a se nota elevii sau a se trece absente.
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5 Imbunatatirea activitatii 
compartimentului biblioteca al 
liceului

2, 4 Organizare mai 
buna a activitatii 
compartimentului 
biblioteca;
Implicarea unui nr 
mare de elevi in 
activitatile 
bibliotecii;
Constientizarea lin 
randul elevilor a 
importantei lecturii;
Fluidizarea 
procesului de 
predare-primire 
manuale;

15.10.2019 10.07.2020

Responsabilităţi: Bibliotecarul liceului
Consilierul educativ
Cadre didactice care desfasoara activitati in biblioteca
Membrii CEAC

Indicatori realizare: Nr de procese-verbale, nr de activitati desfasurate, nr chestionare, nr fise de 
lucru/de imprumut carti;
P.O. de predare-primire manuale;

Comentarii:

• Concluzii: Se recomanda validarea acestei proceduri in Ca, dupa prezentare in CP, 
utilizarea si actualizarea acesteia in functie de modul de incepere a noului scolar urmator.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: D-na bibliotecar a realizat activitati fizice cu elevii si cadrele did, prof.si/sau 
diriginti pana in data de 11.03.2020.Inainte de finalizarea cursurilor cls.a VIII a si a XII a a 
fost elaborata P.O.privind circuitul manualelor școlare la Colegiul Național „Nicolae 
Titulescu” (in contextul pandemiei de Covid-19), f.utila pt colectarea manualelor scolare de 
la aceste clase terminale, restul manualelor ramanand la elevi si urmand a fi efectuat 
schimbul in toamna, la inceputul anului scolar2020-2021.
La inceputul anului scolar au fost inscrisi la biblioteca 24 elevi de gimnaziu-cls V si 135 elevi 
de liceu-cls IX.
In sem.I au fost realizate un nr de 23 activitati culturale-educative patronate de biblioteca 
liceului in care au fost implicati elevi si profesori (diriginti sau alte specialitati), iar in sem.II 
pana in 11.03 ,un nr de 2 activitati.
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6 Masuri de ameliorare a 
rezultatelor invatarii pe baza 
rezultatelor obtinute la testele 
initiale

1, 4 Recapitularea 
cunostintelor 
elevilor la toate 
materiile;
Evaluarea obiectiva 
a acestor 
cunostinte si 
masurarea 
rezultatelor;
Identificarea 
lacunelor in 
cunostintele elevilor 
si propunerea de 
masuri de 
remediere a 
acestora

15.10.2019 16.11.2019

Responsabilităţi: Responsabilii de comisii metodice/arii curriculare
Membrii CEAC

Indicatori realizare: Nr de teste initiale unitare aplicate elevilor;
Nr de fise de analiza realizate de cadrele didactice;

Comentarii:

• Concluzii: Se recomanda aplicarea de teste de recapitulare la sfarsit de semII si de an 
scolar, in vederea compararii rezultatelor cu cele obtinute la testele initiale aplicate in semI, 
la inceput de an scolar.
De asemenea, se recomanda comparatia intre rezultatele obtinute la testele initiale din 
acest an scolar cu cele obtinute la testele initiale aplicate in anul scolar trecut, pentru o 
statistica a rezultatelor obtinute de clase cu acelasi profil.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Testele initiale sunt foarte eficiente deoarece sunt aplicate dupa o perioada 
de recapitulare a materiei din anul scolar anterior.Acestea inregistreaza nivelul de 
cunostinte al elevilor la momentul respectiv, in specialitatea respectiva, avand rol de 
diagnoza

7 Monitorizarea activității 
metodice a cadrelor didactice

2, 4 Cresterea nr de 
cadre didactice 
care participa la 
activitatile metodice 
organizate de ISJ 
DB, de comisiile din 
scoala
Imbunatatirea 
procesului educativ 
prin participarea la 
si sustinerea de 
activitati metodice 
in si inafara scolii

01.05.2020 12.06.2020

Responsabilităţi: Responsabilii de Comisii metodice 
Consilierul educativ
Membrii CEAC

42

COLEGIUL NATIONAL 'NICOLAE TITULESCU' PUCIOASA



Indicatori realizare: Nr de participari ale c.d. la consfatuiri si activitatile semestriale metodice
Nr de prezente/de activitati sustinute la intalnirile Comisiilor metodice si cele de lucru

Comentarii:

• Concluzii: C.d.au participat in nr mare, de asemenea si la webinare online pt familiarizarea 
cu tehnologia/aplicatiile online.
C.d. au contribuit cu exemple de bune practici si sugestii la alcatuirea unor baze de date 
pentru comisia met.sin scoala sau inspectoratul scolar (RED), acestea fiind accesate si 
accesibile altor c.d. din judet.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: C.D.-au participat la intalnitrile metodice, fizic in sem.I-80% si online, in 
sem.II-95%.

8 Monitorizarea frecventei elevilor 1, 4 Reducerea nr de 
absente nemotivate 
per elev dar si per 
total clasa prin 
monitorizare stricta 
a nr de absente 
(ne)motivate de 
catre prof.diriginte 
de 2 ori pe luna
Verificarea nr de 
absente inregistrate 
in catalog dar si 
existenta 
sanctiunilor aplicate 
elevilor care 
depasesc nr legal 
de absente 
motivate, de catre 
responsabilul 
comisiei de 
monitorizare a 
frecventei elevilor

15.10.2019 12.06.2020

Responsabilităţi: Responsabil CEAC
Responsabil Comisia de monitorizare a frecventei elevilor
Prof.diriginti
Membrii CEAC

Indicatori realizare: r de rapoarte de monitorizare efectuate de catre responsabilul comisiei de 
monitorizare a frecventei elevilor
Nr de sanctiuni aplicate elevilor care depasesc nr legal de absente motivate
Nr de absente(ne)motivate inregistrate de fiecare clasa la sfarsit de sem/an scolar

Comentarii:

• Concluzii: Se recomanda pastrarea procedurii de motivare a absentelor de catre elevi, in 
acest fel nr de absente nemotivate/motivate fiind in scadere in fiecare an.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Nr de absente din sem.I este in scadere fata de cel de anul trecut.La fel sin 
in sem II.La cls IX se inregistreaza cel mai mic nr de absente nemotivate.La gimnaziu, nr 
f.mic de absente.
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9 Monitorizarea prelucrarii 
Metodologiei de desfasurare a 
ex.de bacalaureat la cls a XII a

1, 4 Informare la timp si 
comprehensibila a 
elevilor de clasa a 
XII a care sustin 
diverse probe-scris 
sau oral-in cadrul 
examenului de 
bacalaureat, in 
functie de profilul 
urmat

15.10.2019 15.11.2019

Responsabilităţi: Responsabilii de comisii metodice
Profesorii care predau discipline la care se sustin probe scrise sau orale in cadrul examenului de 
bacalaureat 2019
Membrii CEAC

Indicatori realizare: Nr de procese-verbale de prelucrare a Metodologiei de desfasurare a 
examenului de bacalaureat 2019 la clasele a XII a
Chestionare aplicate elevilor

Comentarii:

• Concluzii: Se recomanda pastrarea acestei activitati si in anul scolar urmator si cresterea 
nr elevi carora li se va aplica chestionarul.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Chestionarul aplicat elevilor de cls a XII a a fost interpretat si s-au obtinut 
urmatoarele rezultate..........., ceea ce dovedeste cunoasterea de catre acestia a conditiilor 
de desfasurare a ex de bac.

10 Monitorizarea respectarii 
normelor de SSM si PSI

4, 4 Asigurarea unui 
grad ridicat de 
sanatate si 
securitate in 
munca;
Asigurarea 
conditiilor de 
securitate in ceea 
ce priveste 
evauarea spatiului 
scolii in caz de 
incendiu si 
cutremur.

15.10.2019 30.06.2020

Responsabilităţi: Director
Responsabil Comisie SSM
Responsabil Comisie PSI
Membrii CEAC

Indicatori realizare: Nr de carnete de SSM completate de personalul didactic si nedidactic 
Nr de procese-verbale incheiate la clasa cu elevii dupa prelucrarea normelor de SSM;
Nr de ex de alarmare in caz de incendiu/cutremur/sem (nr elevi participanti, timpul real obtinut in 
ex de alarmare);

Comentarii:

• Concluzii: Se recomanda mentinerea acestei activitati si in anul scolar urmator.
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• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: S-aprelucrat metodologia si s-a efectuat instruirea c.d. fizic in sem I -oct-si 
in regim de telemunca(15.05.2020)si li s-a prezentat legislatia UE privind covid-19 si 
conditiile speciale de munca.

11 Monitorizarea respectarii 
programelor scolare in 
activitatea de predare-invatare-
evaluare

1, 4 Parcurgerea ritmica 
si  coerenta a 
programei conform 
planificarii 
calendaristice;
Evitarea decalajelor 
dintre planificare-
condica/planificare-
caiet elev/caiet 
elev-condica etc
Reglarea 
decalajelor, acolo 
unde exista in cel 
mai scurt timp 
posibil

04.11.2019 19.06.2020

Responsabilităţi: Responsabili Comisii metodice
Membrii CEAC

Indicatori realizare: Nr de fise de verificare a concordantei planificare-condica de prezenta-caiete 
elevi;
Nr de rapoarte intocmite de responsabilii de comisii metodice

Comentarii:

• Concluzii: Se recomandă păstrarea acestui proces de monitorizare fizica și pt anul școlar 
viitor.In conditii de proces didactic online se impune revizuirea procesului de monitorizare.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Chiar dacă există decalaje între planif/caiet elev/condică de prezență, 
acestea se reglează din mers,știind de existența acestei monitorizări semestriale.
In conditii de pandemie, pana in data de 11.03, procesul de predare-invatare-evaluare s-a 
realizat fara decalaje, dupa data de 11.03 a existat recomandare pt activitati online,apoi 
obligativitate.Elevii nu au mai sustinut lucrari scrise si teze,s-a realizat o recapitulare a 
materiei pana la aceadata, unii profesori au predat urmarind programa cronologic.Pentru 
examene elevii s-au pregatit doar cu programa predata pana in data de 11.03. 

12 Plan operațional CEAC 1, 4 Revizuirea/propune
rea de noi activități 
în vederea:
- 
îmbunătățirii/asigur
ării calității în 
activitatea didactică 
și profesională
- fluidizarii activitatii 
scolare si 
extrascolare in 
toate 
compartimentele 
institutiei de 
invatamant

01.07.2020 31.08.2020
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Responsabilităţi: Director adjunct
Coordonator CEAC
Membrii CEAC

Indicatori realizare: Nr.de activități de revizuit/planificate
Document doveditor- Planul Operațional al CEAC pentru anul scolar urmator
Comentarii:

• Concluzii: Se recomanda pastrarea unor activitati din actualul Plan Operational si 
propunerea unor activitati noi care sa vizeze activ.didactice si activ.de formare continua 
online.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Activitatile trebuie actualizate anual deoarece poate interveni factorul 
"neprevazut",ex:pandemia, cand nu toate activitatile mai pot fi realizate fizic, ci online.

13 Planificarea activitatii de 
evaluare semestriala

1, 4 Stabilirea de 
comun acord cu 
elevii a datelor de 
sustinere a 
lucrarilor 
semestriale scrise 
in vederea evitarii 
suprapunerii 
acestora (2 in 
aceeasi zi/sapt)
Pregatirea mai 
buna a elevilor in 
vederea sustinerii 
lucrarilor...

02.03.2020 01.05.2020

Responsabilităţi: Dir.adjunct
Cadre didactice
Diriginti
Membrii CEAC

Indicatori realizare: Nr de grafice (2 la fiecare clasa, pentru sem.I si II)

Comentarii:

• Concluzii: Se recomanda pastrarea acestei activitati si anul scolar viitor cu exceptia 
conditiilor speciale de pandemie.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Datele de sustinere a lucrarilor scrise semestriale consemnate in grafice au 
fost respectate astfel incat sa nu existe suprapuneri sau depasiri de termen.

14 Prelucrarea Metodologiei de 
desfasurare a ex.de Evaluare 
Nationala la cls a VI/VIII a

1, 4 Informare la timp si 
comprehensibila a 
elevilor de clasa a 
VI/VIII a care sustin 
proba scrisa in 
cadrul examenului 
de EN.

15.10.2019 29.11.2019

Responsabilităţi: Responsabilii de comisii metodice
Profesorii care predau discipline la care se sustin probele examenului de EN
Membrii CEAC
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Indicatori realizare: Nr de procese-verbale de prelucrare a Metodologiei de desfasurare a ex.de 
EN la cls a VI/VIII a

Comentarii:

• Concluzii: Se recomanda pastrarea acestei activitati si in anul scolar urmator si aplicarea 
acestui chestionar la cls a VI a si a VIII a.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Raspunsuri corecte cls VI:1c,2a,3b,4c,5a.
Rezultatele chestionarului la cls a VI a:1.23-c;2-23a;3-23b;4-2b,5c,16b+c;5-23a;
Raspunsuri corecte cls.VIII:1b,2a,3b,4c,5c;
Rezultatele chestionarului la cls a VIII a:1-16b;2-14a,2b;3-12a,4b;4-4a,1b,11c;5-2a,1b,13c.
Observam ca elevii au luat la cunostinta si au retinut informatii referitoare la 
Metodologia...,cls VI,VIII.

15 Promovarea ofertei educationale 
a scolii

2, 4 Prezentarea 
publica/online a 
unei oferte 
educationale 
atractive care sa 
convinga un nr 
mare de elevi sa 
aleaga colegiul 
Nicole Titulescu ca 
optiune de 
continuare a 
studiilor gimnaziale.

02.03.2020 30.05.2020

Responsabilităţi: Director
Dir.adj.
Consilier educativ
Responsabili Comisii metodice

Indicatori realizare: Brosura cu oferta....
Nr elevi de cls a VIII a care viziteaza standul scolii/scoala si participa la activitati;
Poze, articole din presa locala despre eveniment;
Nr chestionare aplicat elevilor de clasa a VIII a (din colegiu si alte scoli gimnaziale), pentru a 
identifica nr de elevi care opteaza pentru institutia noastra de invatamant.

Comentarii:

• Concluzii: Se recomanda continuarea acestei activitati si pt anul scolar urmator, deoarece 
varianta online a fost mult mai benefica si apreciata decat cea printata, avand o rata de 
popularizare mai mare, mai ales in conditii de epidemie cu Covid 19.
Anul scolar viitor se va incerca realizarea B.I., in functie de conditiile de participare la 
cursuri.

• Realizat în proporţie de 100 %

47

COLEGIUL NATIONAL 'NICOLAE TITULESCU' PUCIOASA



• Lecţii învăţate: Dir.adj.,coordonatorul acestei activitati,a initiat pe whatsapp un grup delucru 
pentru aceasta activitate, numit Promovare CNNT.Aici au avut loc schimburi de 
idei,planificari, decizii, delegari.Ca rezultate finale ale campaniei s-au realizat postere, 
pliante si fliere de popularizare a ofertei educationale a colegiului, nivel gimnazial si liceal, 
acestea au fost promovate si share-uite in mediul online.De asemenea, parte din campanie 
au fost si filmulete de la fosti si actuali absolventi ai colegiului care au recomandat viitorilor 
elevi sa aleaga cursurile acestui liceu, expunand avantajele acestei alegeri.Campania s-a 
bucurat de succes,50 de filmulete fiind postate online si apreciate.

16 Realizarea programului de 
invatare diferentiata pentru elevii 
cu CES

1, 4 Adaptarea 
curriculum-ului 
scolar la cerintele 
educationale 
specifice acestor 
elevi;
Asigurarea 
serviciilor de 
specialitate elevilor 
cu CES;
Eliminarea tendintei 
de excludere si 
marginalizare a 
acestor elevi;
Furnizarea de 
consiliere scolara si 
terapie 
educationala 
acestor elevi;
Asigurarea 
accesului efectiv al 
elevilor cu CES la 
programele si 
resursele scoli

15.10.2019 30.06.2020

Responsabilităţi: Director
Responsabil CIEC
Resp.de caz-prof.diriginte
Consilier scolar
Membrii CEAC

Indicatori realizare: Nr de PIP-uri realizate
Fise de lucru cu acesti elevi

Comentarii:

• Concluzii: Se recomanda monitorizarea acestor elevi in vederea imbunatatirii procesului de 
predare-invatare-evaluare pt ei si a inregostrarii unui progres scolar.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Comisia CIEC din scoala strange datele despre acesti elevi cu CES si 
monitorizeaza activitatea lor scolara: desfasurare ore, fise de lucru,activitati remediale,etc. 

48

COLEGIUL NATIONAL 'NICOLAE TITULESCU' PUCIOASA



17 Verificarea existentei 
documentelor curriculare oficiale 
 

1, 4 Predarea la termen 
si in bune conditii a 
Planificarilor in 
specialitate si 
Consilere si 
orientare scolara, 
corect alcatuite, 
conform 
programelor 
scolare in vigoare;
Completarea 
acestora cu 
documetele lipsa in 
timp util.

15.10.2019 31.01.2020

Responsabilităţi: Responsabilul de Comisie metodica;
Dir.adjunct
Membrii CEAC

Indicatori realizare: Planificarile in specialitate si cele de consiliere si orientare scolara depuse la 
termen, integral si alcatuite conform standardelor curriculare in vigoare;
Fisa de monitorizare a activitatii responsabililor de comisii privind verificarea documentelor 
curriculare;
Fisa de verificare a responsabililor de comisii, cu termene pentru doc. nedepuse la timp;
Nota de control a Dir.adj.privind activitatea de verificare a doc.curriculare oficiale de catre resp.de 
comisii metodice.

Comentarii:

• Concluzii:  Se recomandă utilizarea in continuare a grilei de evaluare a conținutului 
doc.curric.oficiale depuse, de către resp.de comisii met., elaborata si avizată de către 
dir.adj., în vederea fluidizării acestui proces,a controlului cataloagelor la inceput de an 
scolar. 

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: In fiecare an școlar există un termen de depunere a planificărilor în 
specialitate și Consiliere și orientare școlară, c.d. respectă acest termen, resp.de catedre 
metodice verifică prin 2 monitorizări doc.depuse și semnalează neregulile, lipsurile în 
vederea remedierii acestora și a eliminării eventualelor greșeli.In final, la termenul dat, toate 
lipsurile/greselile sint remediate. Dir.adj.este persoana care finalizează și supervizează 
acest proces.
Anual, la inceput de an scolar, dir.adj.efectueaza un control, finalizat cu o nota de control 
(nr.1212/DA/07.11.2019) privind gradul de completare al cataloagelor de catre profesorii 
dirigintipentru a se identifica eventualele nereguli, pentru a se propune masuri pentru 
inlaturarea neregulilor constatate si a stabili termene pentr aplicarea masurilor indicate.
Semestrial,dir.adj. monitorizeaza realizarea sed. cu parintii stabilite in per. 01.10-
30.10.2019-sem.I si per. 01.02-29.02.2020-sem.II,existenta PV ale sedintelor, PV prelucrare 
ROI, metod.examene nationale.

Activităţi de evaluare internă
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PARTEA A III-A
NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM
STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/18.01.2007) şi
STANDARDELE DE REFERINŢĂ

Nr. 
crt.

Indicator

N
esatisfacato

r

S
atisfacato

r

B
in

e

F
o

arte b
in

e

E
xcelen

t

Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Traseul educational al elevilor 
de clasa a XII a

Traseul de carieră 
al absolvenţilor

Analiza 
traseului 
educational 
al 
absolventilor 
de clasa a 
XII a, de la 
profile 
diferite;
Imbunatatire
a ofertei 
curriculare 
din anul 
urmator, 
conform 
acestei 
analize.

29.06.2020 31.08.2020

Responsabilităţi: Diriginti de clasa a XII a;
Membrii CEAC

Indicatori realizare: Nr elevi, absolventi de clasa a XII a care au devenit studenti, care au intrat pe 
piata muncii, care nu si-au continuat studiile, nici nu muncesc.

Comentarii:

• Concluzii: Se recomanda mentinerea acestei activitati, urmarirea traseului profesional al 
absolventilor de liceu, si in anul scolar urmator.
Se recomanda imbunatatirea bazei de date de acest tip si alcatuirea unui studiu al traseului 
profesional al absolventlor pe ultimii 4 ani pt a observa tendinte si a face observatii 
referitoare la oferta curriculara.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Elevii aleg facultatile in functie de profilul urmat in liceu, cu mici exceptii
(vezi studenti la filo de la mate-info sau studenti la medicina sau ASE de la filo-intensiv 
lb.straine).
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Învăţamântul secundar inferior (gimnaziu)
DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)
1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 
informare şi documentare x

9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x
10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 
externă x

5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 
înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x

6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 
(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x

7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x
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DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei
1 Constituirea bugetului şcolii x
2 Execuţia bugetară x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu
1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x

Subdomeniu Rezultatele învăţării
1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 
şi extra-şcolare) x

DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x

Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
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2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x
Învăţamântul secundar superior (liceu) - Filiera Teoretica

DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)
1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 
informare şi documentare x

9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x
10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 
externă x
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5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 
înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x

6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 
(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x

7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei
1 Constituirea bugetului şcolii x
2 Execuţia bugetară x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu
1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x

Subdomeniu Rezultatele învăţării
1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 
şi extra-şcolare) x

DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x

Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x
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Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x

PARTE A IV-A 
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 
URMĂTOR

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii:
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Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Elaborare Proiect de dezvoltare 
institutionala 2020-2024

6, 4 1.Imbunatatirea 
mediului fizic al 
institutiei;
2.Optimizarea 
implementarii 
standardelor 
referitoare la 
asigurarea calitatii si 
controlul 
intern/managerial;
3.Consolidarea 
pozitiei colegiului in 
mediul concurential 
educational,inclusiv 
prin dezvoltarea 
mixului de marketing;
4.Imbunatatirea 
relatiilor din 
comunitate, pentru 
dezvoltarea 
institutionala si 
comunitara;
5.Dezvoltarea 
dimensiunii 
internationale si 
recertificarea ca 
scoala europeana in 
2022;

15.10.2020 23.12.2020

Responsabilităţi: În statele membre ale Uniunii Europene -si in Romania-care au prevăzută în 
legislaţie elaborarea unor planuri de
dezvoltare a şcolii, de regulă, procesul de elaborare a PDI are patru etape:
1.configurarea etosului, culturii şi scopurilor şcolii.
2.o evaluare a situaţiei actuale (ce oferă şcoala în prezent) şi identificarea zonelor în care trebuie 
aduse ameliorări.
3.stabilirea priorităţilor pentru acţiune şi implementarea planului de dezvoltare.
4.stabilirea condiţiilor pentru monitorizarea şi revizuirea planului pe baza rezultatelor monitorizării 
anterioare. 
n România, potrivit noii legi a educaţiei intrată în vigoare în 2011, una dintre atribuţiile principale ale 
Consiliului de Administraţie (CA) al şcolii este aprobarea Planului de Dezvoltare Instituţională (PDI) 
„elaborat de directorul unităţii de învăţământ” (art. 96, 7, b). Planul este elaborat pe o perioadă de 4
 ani şi i se anexează un plan de acţiune anual (în şcolile noastre este denumit Plan Managerial 
(PM) sau Plan Operaţional (PO). 
Indicatori realizare: Pdi;
Plan Managerial;
PV comisia de lucru pt elaborare pdi.
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Detalii: 1.Constituirea unei comisii care sa lucreze cu directorul la elaborarea pdi;
2.Colectarea unor documente (chestionare,fise de feedback, statistici,etc)care ajuta la conturarea 
obiectivelor pdi;
3.Elaborarea pdi;
4.Prezentarea pdi in CP si validarea pdi in CA.

2 Elaborare/revizuire de proceduri 
operationale

4, 1 Îmbunătățirea 
procesului de 
predare-învățare-
evaluare, a 
procesului de 
funcționare a 
diverselor 
compartimente din 
școală

15.10.2020 31.08.2021

Responsabilităţi: Responsabili Arii curriculare, Comisii de lucru,
Cadre didactice
Membri CEAC

Indicatori realizare: Opis Proceduri operationale
Registru CEAC pentru  proceduri operationale
Proceduri Operaționale elaborate prezentate în CP și validate în CA
Chestionare, anexe, etc

Detalii: Inventariere proceduri operaționale ale școlii
Alcătuire opis cu proceduri operaționale
Revizuire proceduri operaționale dacă este cazul

3 Monitorizarea activitatii 
metodice a cadrelor didactice

1, 4 Cresterea nr de 
cadre didactice care 
participa la 
activitatile metodice 
organizate de ISJ 
DB/de comisiile din 
scoala
Imbunatatirea 
procesului educativ 
prin participarea la si 
sustinerea de 
activitati metodice in 
si inafara scolii, prin 
alcatuirea de scenarii 
didactice

18.01.2021 18.06.2021

Responsabilităţi: Membrii CEAC
Consilierul educativ
Toate c.d.

Indicatori realizare: Nr de participari ale c.d. la consfatuiri/activitatile  metodice sem.
Nr de prezente la Comisiile de lucru din care fac parte
Nr de copii dupa adeverinte participare...colectate
Nr de planuri de lectie colectate
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Detalii: Participarea cadrelor didactice la Consfatuirile pe specialitati organizate la inceput de an 
scolar de catre ISJ DB
Participarea cadrelor didactice la Cercurile pedagogice pe specialitati organizate in timpul fiecarui 
semestru scolar 
Participarea cadrelor didactice la intalnirile Comisiilor de lucru din care fac parte ca responsabil sau 
membru
Colectarea unui plan de lectie de la fiecare c.d./sem in vederea alcatuirii unui portofoliu al ariilor 
curriculare
Colectarea copiilor dupa adeverintele de participare la activ.metodice semestriale

4 Monitorizarea frecventei elevilor 1, 4 Reducerea nr de 
absente nemotivate 
per elev dar si per 
total clasa prin 
monitorizare stricta a 
nr de absente (ne)
motivate de catre 
prof.diriginte de 2 ori 
pe luna
Verificarea nr de 
absente inregistrate 
in catalog dar si 
existenta sanctiunilor 
aplicate elevilor care 
depasesc nr legal de 
absente motivate, de 
catre responsabilul 
comisiei de 
monitorizare a 
frecventei elevilor

15.10.2020 30.06.2021

Responsabilităţi: Membri CEAC
Responsabil Comisia de monitorizare a frecventei elevilor
Prof.diriginti

Indicatori realizare: Nr de rapoarte de monitorizare efectuate de catre responsabilul comisiei de 
monitorizare a frecventei elevilor
Nr de sanctiuni aplicate elevilor care depasesc nr legal de absente motivate
Nr de absente(ne)motivate inregistrate de fiecare clasa la sfarsit de sem/an scolar

Detalii: Raportarea regulata de catre prof.diriginti a nr de absente (ne)motivate inregistrate de 
fiecare clasa si a sanctiunilor aplicate elevilor care depasesc nr legal de absente motivate; 
Monitorizarea, de catre responsabilul comisiei de monitorizare a frecventei elevilor,nr de absente 
per clasa si a sanctiunilor aplicate elevilor care depasesc nr legal de absente motivate 

5 Monitorizarea metodologiei de 
desfasurare a examenelor 
nationale la cls.a VI a,a VIII a si 
a XII a

1, 4 Informare la timp si 
comprehensibila a 
elevilor de clasa a 
VI/VIII/a XII a care 
sustin proba scrisa in 
cadrul examenului 
de EN/bac.

15.10.2020 18.12.2020
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Responsabilităţi: Profesorii care predau discipline la care se sustin probele examenului de 
EN/bac
Membri CEAC

Indicatori realizare: Nr de procese-verbale de prelucrare a Metodologiei de desfasurare a ex.de 
EN la cls a VI/VIII a si a ex.de bac la cls a XII a;
Nr de elevi chestionati.

Detalii: Profesorul de specialitate prezinta la primele ore de curs Metodologia desfasurarii 
examenului de EN/bacalaureat pentru disciplina respectiva, elevii iau la cunostinta de continutul 
acesteia si semneaza procesul-verbal de prelucrare;
Elevii primesc un chestionar elaborat de CEAC care verifica nivelul de informare al acestora privind 
Metodologia ....., chestionar ale caror rezultate vor fi  interpretate de CEAC;
Elevii de clasa a VI/VIII/a XII a a trebuie sa fie bine informati in ceea ce priveste examenele, 
calendarul acestora, respectiv probele la care sustin examene scris pentru a se pregati temeinic si 
in timp util.

6 Monitorizarea procesului de 
distribuire-colectare manuale 
scolare

2, 4 Fluidizarea 
procesului de 
predare-primire 
manuale;
Recuperarea 
integrala a nr de 
manuale distribuit la 
inceput de an scolar.

01.06.2021 31.08.2021

Responsabilităţi: Bibliotecarul liceului
Consilierul educativ
Cadre didactice cdiriginti
Membri CEAC

Indicatori realizare: Nr de procese-verbale predare-primire manuale;
P.O. de predare-primire manuale.

Detalii: Elaborarea unei proceduri operationale de predare-primire manuale;
Inventarierea nr de manuale pe discipine si ani de studiu;
Organizarea si desfasurarea procesului de predare-primire manuale;
Casarea cartilor vechi,inutilizabile,etc
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7 Monitorizarea programului de 
invatare diferentiata pentru elevii 
cu CES

1, 4 daptarea curriculum-
ului scolar la 
cerintele 
educationale 
specifice acestor 
elevi;
Asigurarea serviciilor 
de specialitate 
elevilor cu CES;
Eliminarea tendintei 
de excludere si 
marginalizare a 
acestor elevi;
Furnizarea de 
consiliere scolara si 
terapie educationala 
acestor elevi;
Asigurarea accesului 
efectiv al elevilor cu 
CES la programele si 
resursele scoli

15.10.2020 30.06.2021

Responsabilităţi: Director
Responsabil CIEC
Resp.de caz-prof.diriginte
Consilier scolar
Membri CEAC

Indicatori realizare: Nr de PIP-uri realizate
Fise de lucru cu acesti elevi

Detalii: Realizarea unei baze de date cu elevii cu CES, pe baza documentelor medicale prezentate 
scolii;
Realizarea planurilor de interventie personalizata (PIP) pentru elevii cu CES;
Intocmirea graficului deplasarilor profesorilor la domiciliul elevilor nedeplasabili;
Semnarea fisei individuale de prezenta/pontaj la domiciliile elevilor;
Centralizarea tuturor PIP-urilor in vederea aprobarii de catre CJRAE Dambovita

8 Monitorizarea respectarii 
normelor de SSM si PSI

4, 3 Asigurarea unui grad 
ridicat de sanatate si 
securitate in munca;
Asigurarea conditiilor 
de securitate in ceea 
ce priveste 
evacuarea spatiului 
scolii in caz de 
incendiu si cutremur.
Corectarea greselilor 
acolo unde exista 
prin reinstruire.

15.10.2020 18.06.2021

Responsabilităţi: Director si director adjunct
Responsabili comisii SSM si PSI
Responsabili arii curriculare
Membri CEAC
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Indicatori realizare: Nr de fise instructaj SSM si PSI semnate(pt fiecare cadru did,etc);
Nr PV sedinte de instructaj;
Nr ex de alarmare si PV;

Detalii: 
Prelucrarea normelor de SSM la fiecare  60 de zile pentru personalul didactic, lunar pentru 
peronalul nedidactic si o data pe semestru- la inceput- pentru elevi;
Efectuarea unor exercitii de alarmare si evacuare in caz de cutremur si incendiu (2 /sem, 1 in 
schimbul de dimineata, 1 in schimbul de dupa-amiaza);
Evaluarea exercitiilor (corectitudinea efectuarii si timpul obtinut);
Sesiuni de instructaj cu specialist in medicina muncii (1/sem).

9 Observare si monitorizare  
progres elevi

1, 4 Identificarea 
punctelor slabe in 
arcursul scolar al 
elevului la materia 
respectiva;
Identificarea 
domeniilor care 
necesită intervenţie; 
procesul de 
comparare a
Identificarea nivelului 
eficienţei metodelor 
şi a tehnicilor de
lucru, precum şi a 
progresului elevilor 
prin compararea 
testelor iniţiale cu 
cele finale.

15.10.2020 31.01.2021

Responsabilităţi: membrii CEAC
resp.arii curriculare
cadre didactice

Indicatori realizare: Existenţa testelor (initiale),baremelor si analizelor acestora in dosarul ariei 
curriculare;
Existenta fişei de monitorizare si observare a progresului elevilor;
Existenţa completărilor din rubricile de observaţie;
Existenta portofoliilor elevilor.

Detalii: Elaborarea unei fise de observare si monitorizare progres elevi de catre CEAC;
Completarea fiselor de catre fiecare c.d. pt o singura clasa, analiza progresului;
Colectarea fiselor (sem.I)/portofoliilor elevilor/sf.an scolar;
Arhivarea fiselor/portofoliilor;
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10 Planificare activități pentru anul 
școlar următor

1, 4 Cresterea calitatii 
educatiei in institutia 
de invatamant prin 
realizarea cerintelor 
din standardele de 
referinta/indicatorii 
de performanta;
Inregistrarea 
progresului scolar ]n 
procesul de predare-
învățare-evaluare și 
în alte 
compartimente;
Cresterea gradului 
de satisfactie al 
beneficiarilor 
procesului de 
invatare si al 
parintilor.

01.07.2021 31.08.2021

Responsabilităţi: Director adjunct
Coordonator CEAC
Membri CEAC

Indicatori realizare: Plan de activități al CEACș
Finalizare RAEI in termenul prevazut legal, fără aprobare specială;
Inițializare RAEI anul următor;
Dovezi ale îndeplinirii activităților,aflate în dosarul CEAC.

Detalii: Completarea integrala a sectiunilor RAEI cf.standardelor curriculare de 
referinta/indicatorilor de performanta;
Planificarea de  activitati noi/de îmbunătățire a calității pentru anul școlar următor;

11 Promovarea ofertei educationale 
a colegiului

4, 2 Prezentarea 
publica/online a unei 
oferte educationale 
atractive care sa 
convinga un nr mare 
de elevi sa aleaga 
colegiul Nicole 
Titulescu ca optiune 
de continuare a 
studiilor 
gimnaziale/liceale.

01.04.2021 11.06.2021

Responsabilităţi: Director
Dir.adj.
Comisia pentru promovarea imaginii scolii
Consilier educativ
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Indicatori realizare: Flaiar/poster cu oferta....
Nr elevi de cls a VIII a care viziteaza standul scolii/scoala si participa la activitati;
Poze, articole din presa locala despre eveniment;
Nr chestionare aplicat elevilor de clasa a IV a/a VIII a (din colegiu si alte scoli gimnaziale), pentru a 
identifica nr de elevi care opteaza pentru institutia noastra de invatamant.
B.I. colegiu- 2/an, in format letric

Detalii: Alcatuirea unei echipe (mobile-in caz de pandemie) de promovare a ofertei educationale, 
care va merge la scolile gimnaziale limitrofe (va avea intalniri online cu invatatori/diriginti de cls a 
IVa /a VIIIa de la scoli gimnaziale);
Alcatuirea unei echipe care va prezenta oferta scolii (membrii comisiei, alte cadre did), fie in 
institutie ,fie la centrul cultural din oras, elevilor de primar si gimnaziu/online pe diverse site-uri de 
promovare;
Elaborarea unor activitati de prezentare/poster,flaiar atractive.

Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Colectare de feedback Chestionar de 
evaluare a 
satisfacţiei 
beneficiarilor

Aplicarea unor 
chestionare, 
colectarea,ana
liza acestora 
si 
interpretarea 
rezultatelor;
Semnalarea 
progresului/re
gresului 
scolar;
Elaborarea 
unor 
documente, 
mecanisme de 
reglare a 
regresului si 
de comparare 
a progresului 
cu anii 
precedenti.

15.10.2020 31.08.2021

Responsabilităţi: Director, director adjunct,CEAC, CSE, Comitetul de parinti pe scoala, 
responsabili de comisii.

Activităţi de evaluare internă:
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Indicatori realizare: Colectarea unui feedback autentic de la  elevi,parinti,cadre didactice, membrii 
comunitate,etc;
Analiza pertinenta a acestui feedback;
Masurarea progresului scolar in termeni reali si analiza comparativa cu anii anteriori;
Imbunatatirea procesului educativ si a anumitor procese/compartimente pe baza analizei acestor 
documente analizate;
Monitorizarea procesului de imbunatatire prin urmarirea permanenta a parametrilor de masurare.
Nr de chestionare, fise de feedback, rapoarte si statistici colectate;
Interpretarile chestionarelor si a fiselor....in vederea utilizarii acestora la elaborarea de documente 
scolare,manageriale,etc

Aspecte reţinute: Se vor elabora, de cate ori este nevoie, chestionare, fise de feedback, modele 
de rapoarte in vederea aplicarii acestora la diverse categorii de subiecti:beneficiari, parinti, cadre 
didactice,in diverse compartimente,etc;
Se vor aplica aceste chestionare,.... in vederea interpretarii;
Se vor colecta...si interpreta in vederea utilizarii acestor analize la elaborarea unor documente de 
masurare,reglatoare; 
Se vor prezenta documentele in CP si se vor valida in CA.

2 Monitorizarea activitatii de 
evaluare semestriala a elevilor

Eficacitate 
educaţională pe 
disciplina Z

Pregatirea mai 
buna a elevilor 
in vederea 
sustinerii 
lucrarilor...
Efectuarea 
unor lectii de 
recapitulare in 
vederea 
sustinerii 
lucrarilor 
semestriale si 
obtinerea unor 
rezultate 
f.bune 

02.12.2020 28.05.2021

Responsabilităţi: Dir.adjunct
Cadre didactice
Diriginti
Membri CEAC

Indicatori realizare: Nr de grafice (2 la fiecare clasa, pentru sem.I si II)afisate in catalogul clasei

Aspecte reţinute: Stabilirea de comun acord cu elevii a datelor de sustinere a lucrarilor 
semestriale scrise in vederea evitarii suprapunerii acestora (2 in aceeasi zi/aceeasi sapt)
Pregatirea mai buna a elevilor in vederea sustinerii lucrarilor... 
Afisarea unor grafice in catalog la fiecare clasa cu lucrarile semestriale scrise, cu cel putin  30 de 
zile inainte de finalul semestrului, de catre profesorii care predau materiile la care se sustin lucrari 
semestriale scrise;
Monitorizarea respectarii acestor grafice
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3 Traseul profesional al 
absolventilor de clasa a XII a

Traseul de 
carieră al 
absolvenţilor

Colectarea 
datelor despre 
traeul 
educational al 
absolventilor 
de cls a XII a 
de la diriginti;
Adaugarea 
inf.colectate la 
baza  de date 
de acest tip 
deja existenta 
in 
compartiment
ul secretariat 
de cativa ani;
Efectuarea 
unui studiu 
(comparativ) 
al 
traseului...pe 
ultimii trei ani.

01.07.2021 31.08.2021

Responsabilităţi: Diriginti clasa a XII a 
Secretar scoala
Membri CEAC

Indicatori realizare: Nr elevi, absolventi de clasa a XII a care au devenit studenti, care au intrat pe 
piata muncii, care nu si-au continuat studiile, nici nu muncesc.

Aspecte reţinute: Analiza traseului educational al absolventilor de clasa a XII a, de la profile 
diferite;
Imbunatatirea ofertei curriculare din anul urmator, conform acestei analize.

Director, Responsabil CEAC,
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