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Baza conceptuală 
 

  Planul de Dezvoltare Instituţională (2020-2025) al Colegiului Naţional „I. L. Cara-

giale”, Bucureşti (numit  în continuare - PDI) a fost elaborat în conformitate cu Metodologia de 

elaborare a planurilor de dezvoltare instituţională a autorităţilor administraţiei publice centrale, 

aprobată prin Dispoziţia Guvernului nr. 2(d) din 23 ianuarie 2008. Echipa de proiect a ales această 

durată de viață de 5 ani ținând cont de modificările legislative cuprinse în Legea Educației 

Naționale nr. 1/2011, modificări ce se referă la criteriile de admitere la liceu, formatul examenului 

de bacalaureat, modificarea structurii Consiliului de Administraţie, recrutarea personalului didactic 

la nivelul unității precum și de evoluția economică a zonei în care se află situată școala, de 

mobilitatea și cerințele profesionale ale pieții muncii. 

   La nivelul Colegiului Naţional „I. L. Caragiale” s-a constituit Grupul de lucru pentru 

elaborarea Planului de dezvoltare instituţională pe termen lung al Colegiului National „I. L. 

Caragiale”. Principalele sarcini ale Grupului de lucru sunt: supravegherea şi coordonarea 

întregului proces de elaborare a PDI, aprobarea informaţiei care este inclusă în proiectul PDI, 

luarea deciziilor cu privire la priorităţi şi obiective. 

  PDI este elaborat pentru o perioadă de cinci ani şi are drept scop racordarea misiunii unităţii 

la angajamentele şi priorităţile sale. Informaţia de bază este furnizată de rezultatele evaluării 

capacităţilor instituţionale, care oferă o înţelegere profundă a capacităţilor şcolii de a-şi realiza 

eficient angajamentele. Acolo unde în mod evident capacitatea este insuficientă sau structura insti-

tuţională pare a fi inadecvată să atingă aceste angajamente, au fost identificate lacune şi probleme. 

În acelaşi timp, au fost sugerate acţiuni de depăşire a lacunelor atestate şi de soluţionare a 

problemelor identificate. 

  PDI este un document evolutiv, din următoarele considerente: 

• este rezultatul unui şir de studii realizate în cadrul colegiului, inclusiv analiza funcţională, 

evaluarea capacităţilor, discuţii cu constituenţii, în special în cadrul Grupului de lucru; 

• pe perioada implementării sale, impactul va fi evaluat, iar în rezultatul evaluării vor fi iden-

tificate noi elemente ce trebuie luate în considerare şi integrate în Plan;  

• sporirea treptată a capacităţilor va condiţiona noi etape în procesul de planificare şi 

implementare.  

 
  Situaţia Colegiului Naţional „I. L. Caragiale”, existentă la momentul dat, cu resurse umane 

şi mijloace financiare bine fundamentate, este bună. Sporirea calităţii educaţiei şi îmbunătăţirea 

condiţiilor de dezvoltare a tineretului necesită eforturi considerabile şi o perioadă de timp mai 

îndelungată. În acest context, prezentul document defineşte şi stabileşte priorităţile privind dezvol-

tarea instituţională a unităţii pentru realizarea misiunii sale.   
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  Baza conceptuală a prezentului Proiect de dezvoltare instituţională o reprezintă legislaţia 

în vigoare: 

 

➢ Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Planul cadru pentru învăţământul preuniversitar; 

➢ Legea privind asigurarea calităţii în educaţie; 

➢ Regulamentul de aplicare a Legii privind asigurarea calităţii în educaţie; 

➢ Managementul Educaţional pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar, Şerban 

Iosifescu, 2000; 

➢ Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învățământ 

preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 

5447/31.08.2020; 

➢ Hotărâri de Guvern, Ordine de Ministru, alte acte normative ce reglementează activita-

tea din învăţământul preuniversitar de stat; 

➢ Buletine informative ale proiectelor de reformă a învăţământului preuniversitar; 

➢ Legea Educaţiei Naţionale; 

➢ HG 1534/2008 – Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 

➢ HG 21/2007 – Standarde de acreditare pentru autorizarea unităţilor de învăţământ pre-

universitar; Standarde de autorizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

➢ Anexa 2 din Hotărârea nr. 712 din 14 iunie 2009 pentru aprobarea Regulamentului 

privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru 

modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări 

de servicii, publicată în M.O., Partea I nr. 604 din 1 septembrie 2009; 

➢ Hotărâre nr. 26 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei Naţionale, publicată în M.O., Partea I nr. 51 din 18 ianuarie 2017; 

➢ H.G. nr. 1.534 din 25/11/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a 

indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul 

preuniversitar, publicată în M.O., Partea I nr. 822 din 08/12/2008; 

➢ Metodologia din 19/12/2012 aprobată prin Ordinul nr. 6.517 din 19/12/2012 - 

Metodologia de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar, 

Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 08/01/2013; 

➢ Declaraţia de principii a ARACIP; 

➢ Comunicatul ARACIP nr. 181 din 31 ianuarie 2012 este publicată Lista documentelor 

solicitate de ARACIP unităților de învățământ preuniversitar precum și cadrul juridic 

din Romania care stipulează obligația întocmirii acestor documente la nivelul fiecărei 

scoli; 

➢ Notele ARACIP publicate la adresa http://aracip.edu.ro. 

 

https://www.legistm.ro/img/files/HOTA%CC%86RA%CC%82RE%20nr.%20712%20din%2014%20iunie%202009%20-%20Anexa%202.pdf
https://www.legistm.ro/img/files/HOTA%CC%86RA%CC%82RE%20nr.%2026%20din%2012%20ianuarie%202017.pdf
https://www.legistm.ro/img/files/HOTA%CC%86RA%CC%82RE%20nr.%201.534%20din%2025%20noiembrie%202008.pdf
https://www.legistm.ro/img/files/ORDIN%20nr.%206.517%20din%2019%20decembrie%202012%281%29.pdf
http://aracip.edu.ro/
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Școala funcţionează și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere al școlii, 

al personalului școlii, al elevilor și părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională. Planul 

de dezvoltare ne arată direcțiile majore de progres, iar modul de întocmire al acestuia permite 

consultarea părților interesate și implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor și acțiunilor 

propuse. 

Pentru formularea viziunii și a misiunii, pentru stabilirea țintelor strategice și pentru 

dezvoltarea culturii organizaționale s-a folosit principiul continuității în politica educaţională a 

echipei manageriale şi a cadrelor didactice ale Colegiului Național „I. L. Caragiale”, continuitate 

susţinută atât de rezultatele academice şi socio-comportamentale ale elevilor, cât şi de așteptările 

părinţilor şi ale comunităţii locale. 

S-au reformulat ţintele strategice pentru perioada avută în vedere, astfel încât PDI 2020-

2024 să reflecte modificările legislative, cerințele societății actuale și valorile europene. 

Documentul de faţă are o importanță deosebită, deoarece concentrează atenția asupra 

finalităților educației, asigurând întrepătrunderea tuturor domeniilor funcționale ale 

managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare), 

și menţine coerența strategiei pe termen lung a școlii. 

PDI al școlii este elaborat și fundamentat în strânsă concordanță cu mediul şi condițiile în 

care își desfășoară activitatea ținându-se cont de factorii care influențează eficiența activității 

educaționale: scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității; competiția tot mai 

accentuată între licee; schimbările educaționale și manageriale generate de reformele educaționale; 

politica managerială a școlii și a comunității locale. 

 

Declaraţia de identitate 
 

  Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” este o şcoală cu o tradiţie de mai bine de un secol, în 

care s-au educat şi format generaţii de intelectuali bucureşteni. 

  Colegiul a fost înființat la sfârşitul secolului al XIX – lea ca seminar pedagogic – Şcoala 

Normală Superioară (SNS), în el desfăşurându-şi activitatea ca profesori Alexandru Odobescu, 

Simion Mehedinţi, Nicolae Cartojan, Gheorghe Ţiţeica, Dimitrie Pompeiu, Constantin Rădulescu-

Motru, Mihail Dragomirescu, Şerban Cioculescu, Octav Onicescu etc. În discursul inaugural al 

Şcolii Normale Superioare (1881), prof. univ. dr. I. Crăciunescu de la Facultatea de Litere şi toto-

dată maestru de conferinţe la SNS enunţă deviza viitoarei şcoli : 

  „Cât despre noi (...) nu vom uita că tinerimea e pagina încă albă pe care se va scrie viitorul 

ţarei, nu o vom lăsa în voia cânturilor, ci cu mâni părinteşti vom însemna pe ea, dinainte,        
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printr-o educaţie curată, naţională, tot ceea ce poate asigura într-o zi propăşirea şi prosperitatea 

patriei. « Şciinţă şi patrie » va fi devisa acestei şcoli.” 

            Astăzi, Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” este o instituţie modernă de învăţământ, 

orientată spre formarea unor adulţi a căror personalitate să le permită integrarea cu uşurinţă în 

cadrul valorilor europene şi mondiale. Oportunităţile oferite de instituţie formării abilităţilor, 

stimulării talentelor şi integrării intereselor tinerilor elevi sunt numeroase. Ca orice şcoală de tip 

european, Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” acordă şanse egale tuturor elevilor proveniţi din me-

dii sociale diferite, ale căror mentalităţi şi culturi proprii sunt foarte diverse, şi pe care îi stimulează 

în descoperirea tradiţiilor, valorilor ştiinţifice şi artistice româneşti în contextul larg al marii culturi 

universale.  

 

 

Misiunea unităţii şcolare 
 

  Crearea unei noi identităţi şi conturarea individualităţii şcolii prin asumarea unui nou statut, 

acela de colegiu naţional cu profil dominant în filiera teoretică. 

 

• Transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite co-

munităţii, prin interacţiunea constructivă şi deschisă a şcolii cu mediul social, cultural şi 

economic 

• Intensificarea preocupării dascălilor de a descoperi şi pune în valoare valenţele pozitive ale 

fiecărui elev 

• Oferirea de servicii de învăţământ şi educaţie pentru o categorie largă de solicitanţi (copii, 

tineri)  

 

   Şcoala noastră va avea uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie şi instruire, 

asigurând o pregătire temeinică într-un climat plăcut. 

 

  Şcoala îşi redefineşte statutul, îşi reorganizează resursele, îşi reformulează principiile şi 

luptă să îşi păstreze intactă identitatea şi menirea ei ultimă: aceea de a-i lumina, de a-i ocroti, de a-

i încuraja şi de a-i valorifica pe aceia care constituie însăşi raţiunea educaţiei de a exista: elevii. 

 

  Valori tradiţionale ca: lumina cărţilor, loialitatea, toleranţa, cinstea, credinţa, seriozitatea, 

valori pe care Colegiul Naţional ,,I. L. Caragialeˮ le-a moştenit şi le transmite elevilor săi, jalo-

nează parcursul nostru. 

 

  Într-o lume în care informaţia îmbătrâneşte rapid, în care timpul nu mai ajunge la matu-

ritate…, într-o lume cu unităţi de măsură alterate adesea…, şcoala şi educaţia au un rol covârşitor. 
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    Diagnoza mediului organizaţional 
 

A. PREZENTAREA UNITĂŢII ŞCOLARE 

1. AMPLASAREA GEOGRAFICĂ 

 

  Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” este situat în zona Dorobanţi, cuprinsă între Calea 

Dorobanţilor, Calea Floreasca, Bulevardul Aviatorilor – Herăstrău. Dorobanţi este o zonă urbană 

centrală, rezidenţială şi comercială, cu trafic intens. Această poziţionare influenţează nu numai 

Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”, ci şi celelalte instituţii şcolare aflate în vecinătatea lui: Şcoala 

Gimnazală „Titu Maiorescu”, Liceul Teoretic „Al. Vlahuţă”, Liceul Teoretic „Jean Monnet”, 

Colegiul German Goethe, Colegiul Economic „V. Madgearu”, Colegiul Naţional de Informatică 

„T. Vianu”, Şcoala Gimnazială nr. 186. 

  Populaţia şcolară a colegiului se recrutează în principal din elevii care locuiesc în 

apropierea şcolii sau au absolvit una din şcolile gimnaziale din vecinătate, însă există un număr 

destul de mare de elevi care vin şi din alte părţi ale capitalei. 

  Viaţa şcolii noastre se bazează pe un set clar de valori. Ne mândrim cu o comunitate care 

dezvoltă respectul pentru sine şi pentru ceilalţi. La capătul perioadei petrecute cu noi, elevii devin 

independenţi, bine informaţi, atenţi şi responsabili. Scopul nostru este ca fiecare dintre ei să 

dezvolte un simţ pozitiv al propriilor realizări în toate domeniile, nu numai în activităţile academice 

pe care le oferim, ci şi în cele extracurriculare. Sperăm că, atunci când vor absolvi şcoala, elevii 

noştri vor avea o mulţime de amintiri frumoase despre Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”. 

 

2. SCURT ISTORIC 

 
  Decembrie 1880 – ordin de infiinţare a Şcolii Normale Superioare din Bucureşti, cu 

sediul în calea Rahovei, nr. 46 (directorul Şcolii Normale Superioare este I. Zalomit). 

  1 octombrie 1891 – Alexandru Odobescu devine director al Şcolii Normale Superioare, 

el depune eforturi oficiale în sensul organizării unei Şcoli de Aplicaţie a Şcolii Normale 

Superioare, destinată pregătirii practice a viitorilor învăţători şi profesori. 

  5 octombrie 1895 – finalizarea demersurilor juridice privind înfiinţarea Şcolii de Aplicaţie 

a Şcolii Normale Superioare. 

  9 noiembrie 1895 – deschiderea cursurilor Şcolii de Aplicaţie a Şcolii Normale 

Superioare (2 clase liceale) în Calea Rahovei, nr.46, sub  directorul lui Francudi Epaminonda. 

  1898 – Şcoala Normală Superioară îşi schimbă denumirea în Seminar Pedagogic 

Universitar. 



 

10 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

Colegiul Naţional „I. L. CARAGIALEˮ București 

 

 Şcoala de Aplicaţie devine „Gimnaziu de Aplicaţie” pe lângă  Seminarul  Pedagogic 

Universitar. Director al gimnaziului este numit Constantin Dumitrescu Iaşi (profesor la 

Universitar Bucureşti, director în filosofie, director al S.P.U.), îndeplineşte această funcţie până în 

1920. 

  1920 – Ion Radulescu Pogoneanu devine director al  Gimnaziului de Aplicaţie. În timpul 

mandatului  său, şcoala dobândeşte „denumirea Liceul de băieţi Titu Maiorescu”. 

  1921 – cumpărarea terenului din Prelungirea Dorobanţilor, nr.163 (viitoarea Calea 

Dorobanţilor, nr.163) în scopul construirii unui local adecvat pe Seminarul Pedagogic 

Universitar şi gimnazial sau de aplicaţie. 

  1928 – Legea învăţământului statua că Gimnaziul de Aplicaţie al Seminarului Pedagogic 

Universitar funcţionează ca Şcoala de tip C adică  liceul de băieţi cu 7 clase (curs inferior 3 

ani plus curs superior de 4 ani). 

  La 1 septembrie 1928 Gimnaziul de Aplicaţie va fi numit Liceul de băieţi „Titu 

Maiorescu”. 

  10 ianuarie 1929 – se finalizează subsolul şi parterul clădirii din Calea Dorobanţilor, 

nr.163. 

  1929 – 1931 – localul din Calea Dorobanţilor , nr.163 a fost ocupat abuziv de Liceul „Mihai 

Eminescu”. 

  1933 – 1935 – au fost reluate lucrările la clădirea din Calea Dorobanţilor, nr.163. 

  1935 – 1936 – se face o recepţie a lucrărilor de amenajări interioare în localul construit în 

Calea Dorobanţilor, nr. 163. 

  1939 – 1943 – a fost finalizat etajul I al actualei clădiri a Colegiului Naţional „I. L. 

Caragiale”. 

  1943 – 1947 – au continuat lucrările la construcţia din Calea Dorobanţilor nr.163, 

realizându-se supraetajarea cu nivele II şi III. 

  1941 – 1944 – în anii războiului mondial, Comandamentul German a rechiziţionat clădirea 

Liceului „Titu Maiorescu”, şi cursurile au fost suspendate 3 luni. În această perioadă de efort 

naţional, elevii şi profesorii au făcut donaţii în scopuri umanitare. 

  1945 – 1947 - apar primele măsuri de sovietizare a procesului de învăţământ. În liceul Titu 

Maiorescu, în anul 1947, se introduc ore de limba rusă. 

  1946 – 1947 – La liceul „Titu Maiorescu” au fost afiliate două gimnazii: Şcoala de fete 

nr. 36 „Tei” şi Şcoala nr. 31 „Colentina”. 

  1947 – curtea şcolii se măreşte prin închiderea spaţiului ce lega str. Haga de str. Bruxelles, 

în scopul amenajării de terenuri de sport. Curtea şcolii noastre este aceeaşi ca în anul 1947. 
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  1948 – prin reforma învăţământului numele Liceului „Titu Maiorescu” este înlocuit cu 

cel de Liceul de băieţi, nr. 7. 

  1948 – 1949 – în incinta Liceului de băieţi, nr. 7 este transferat colectivului de eleve al 

Liceului de fete nr. 12 ( probabil Liceul de fete „Regina Maria”). 

  Cele două şcolii au acelaşi director în persoana lui Virgil Atanasiu, înlocuit în anul 1949 

cu George Lăzărescu. 

  1954 – 1955 – Şcoala din Calea Dorobanţilor nr.163, este numită oficial Şcoala Medie 

Mixtă nr.7 – „I. L. Caragiale” – unitate de învăţământ liceal teoretic. 

  1974 – 1977 – se construieşte aripa nouă a clădirii din Calea Dorobanţilor nr.163 sub 

directoratul doamnei Elena Mihai. 

  1975 – 1976 – Liceul I. L. Caragiale a organizat o secţie sportivă. 

  1978 – 1989 – Liceul I. L.Caragiale a functionat ca liceul industrial. 

  1989 - Liceul I. L. Caragiale redevine liceu teoretic. 

  1996 - Liceul I. L. Caragiale  dobândeşte statutul  de Colegiul Naţional sub directoratul 

domnului profesor Vasile Ştefănescu, (doctor  în matematică) şi Şcoala afiliată UNESCO. 

            2016 – Colegiul Național „I. L. Caragiale” a dobândit statutul de Școală Europeană. 

            2020 - Colegiul Național „I. L. Caragiale” a devenit Școală Ambasador al 

Parlamentului European. 

 

3. PROFESORI CELEBRI AI ŞCOLII 

 

DUMITRU BODIN (1904-1978) a fost: membru al Şcolii Române din Roma, doctor în istorie, 

redactor la „Revista istorică română”, director girant la Institutul de Istorie Naţională din 

Bucureşti, prof. univ.  la catedra de Istoria României a Facultăţii de Istorie din Bucureşti, profesor 

titular la liceul Titu Maiorescu (ulterior I. L. Caragiale) din 1949 până în 1968. 

NICOLAE CARTOJAN (1883 – 1944) istoric literar, membru corespondent al Academiei, prof. 

univ.la Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti, a fondat şi condus publicaţia „Cercetări 

literare”, printre lucrări: „Studii şi cercetări fundamentale asupra literaturii române vechi”. 

ŞERBAN CIOCULESCU (1902 – 1988) critic şi istoric literar, academician, prof. univ., om de 

ştiinţă emerit, prof. de franceză la Şcoala de Aplicaţie în perioada interbelică, comentator profund 

şi avizat editor al lui Caragiale, printre lucrări: „Viaţa lui I. L. Caragiale”, „Caragialiana”. 
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CONSTANTIN DUMITRESCU-IAŞI (1849 – 1923) director al Seminarului Pedagogic 

Universitar şi al Şcolii de Aplicaţie între 1898 – 1920, prof. univ. la Iaşi şi Bucureşti, filosof 

materialist, sociolog, estetician şi pedagog. 

MIHAIL DRAGOMIRESCU (1868 – 1942) critic literar şi profesor de estetică la Universitatea 

Bucureşti, director al revistei „Convorbiri critice”, este partizan al autonomiei esteticului în 

descendenţă maioresciană, cunoscut prin „teoria capodoperei”, printre lucrări: “Critica 

ştiinţifică şi Eminescu”. 

CONSTANTIN GIURESCU (1875-1918) primul doctor în istorie al Facultăţii de Litere din 

Bucureşti, a fost: membru corespondent al Academiei, prof. univ. titular al Catedrei de Istorie 

Modernă şi Contemporană a Românilor, a studiat vechile instituţii româneşti „Studii de istorie 

socială”, a efectuat cercetări de istoriografie „Contribuţii la studiul cronicilor muntene”. 

PETRE V. HANEŞ (1879 – 1966) istoric literar, doctor în litere, secretar general al Ministerului 

Instrucţiunii Publice şi Cultelor, printre lucrări, sinteze şi studii: „Istoria literaturii româneşti”, 

„Scrierile lui Al. Russo”. 

DOBRE IONESCU-BUJOR (n.1886) doctor în ştiinţe fizico-chimice, specialitatea mineralogie-

petrografie, profesor la Universitatea Bucureşti, profesor titular la Universitatea din Cernăuţi. 

NICOLAE LUNGU (1900 – 1993) profesor la Institutul Teologic, compozitor de muzică vocală, 

specialist în muzica psaltică, a condus Societatea Corală „România”, dirijor al Corului 

Patriarhiei Române. 

SIMION MEHEDINŢI (1868 – 1962) geograf, teoretician al culturii şi pedagog român, 

academician, profesor universitar la Bucureşti, ministru al Ministerului Instrucţiunii Publice şi 

Cultelor, director al „Convorbirilor literare”, a susţinut o pedagogie tradiţională în spiritul şcolii 

muncii, printre lucrări: „Şcoala muncii”, „Altă creştere”. 

OCTAV ONICESCU (1892 – 1983) şi-a luat doctoratul în matematici la Roma, Profesor emerit, 

a primit Premiul de Stat, creatorul şcolii româneşti de calculul probabilităţilor, printre lucrări: 

„Principiile teoriei probabilităţilor”. 

DIMITRIE POMPEIU (1873 – 1954) şi-a luat doctoratul în matematici la Sorbona, profesor de 

mecanică la Universitatea din Iaşi şi Bucureşti, a ţinut cursuri la Paris. Academician, inspector 

general în învăţământul secundar şi superior, director al Seminarului Pedagogic Universitar, are 

printre lucrări: „Contribuţii la teoria funcţiilor şi a calculului funcţional”. 

NICOLAE QUINTESCU (1841 – 1913) lingvist şi filolog, academician, profesor universitar la 

Iaşi şi Bucureşti, specialist în limba şi literatura latină, a fost cel de-al doilea director al Şcolii de 

Aplicaţie. 

CONSTANTIN RĂDULESCU - MOTRU (1868 – 1957) filosof, prof. univ. de psihologie, logică 

şi teoria conştiinţei, academician, inspector general al învăţământului. A prezidat „Societatea 

româna de filosofie”, a fost directorul „Revistei de filosofie”, fondator şi director la „Noua revistă 

română” şi revista „Analele de psihologie”, a fost promotor al psihologiei experimentale în 

România. 
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ION RĂDULESCU - POGONEANU (1870 – 1960) profesor de pedagogie practică, director şi 

profesor al Seminarului Pedagogic Universitar şi al Şcolii de Aplicaţie. 

LAZAR ŞĂINEANU (1859 – 1934) lingvist şi folclorist român, profesor de germană la Seminarul 

Pedagogic Universitar şi Şcoala de Aplicaţie, printre lucrări: „Istoria filologiei române”, studii 

referitoare la limba franceză. 

NICOLAE TEODORESCU (n. 1908) matematician, academician, prof. univ. la Bucureşti, 

profesor  şi om de ştiinţă emerit, cu contribuţii în analiza matematică, cu lucrări de fizică 

matematică: „Ecuaţiile fizicii matematice”. 

GRIGORE TOCILESCU (1850 – 1909) profesor de istorie antică şi epigrafie la Universitatea 

din Bucureşti, a fost: directorul Muzeului Naţional de Antichităţi, inspector general al 

învăţământului, academician, vicepreşedinte al Academiei, membru în diferite societăţi 

internaţionale de arheologie. S-a ocupat de studiul civilizaţiilor preromane de pe teritoriul 

României, a condus lucrările de elaborare a „Marelui dicţionar geografic al României”. 

GHEORGHE ŢIŢEICA (1873 – 1939) şi-a luat doctoratul în matematici la Paris, prof. univ., 

academician, preşedintele Societăţii Române de Ştiinţe, membru fondator al „Gazetei 

matematice”, a descoperit noi categorii de suprafeţe, curbe şi reţele care îi poartă numele. 

IULIU VALAORI (1867-1936) lingvist şi filolog, prof. univ., ministru al instrucţiunii publice, 

specialist în indoeuropenistică, limba şi literatura clasică, printre lucrări: „Gramatica limbii 

latine”.   

 

4. TRADIŢII 

 

 
Ziua Caragiale – 1 Martie – întâlnire între vechile şi actualele promoţii. 

Ziua absolvenţilor  –  parada claselor a XII-a în ultima zi de şcoală. Fiecare clasă defilează în 

costum propriu; urcă apoi pe scara profesorilor, pe sub ghirlande de flori ţinute de elevii claselor 

mai mici, spre ultima ora de dirigienţie. 

Imnul liceului – compus de Laurenţiu Profeta, fost caragialist. 

Ținuta standard a Colegiului – sacou bleumarin, cămaşă albă, cravată şi insigna cu sigla colegiului. 

Cercuri şi cenacluri – Cerc de „debate” 

Revista liceului „Funigei” 

Revista gimnaziului „Vis de funigeiˮ 

Târgul de Crăciun 

Târgul „La Unionˮ 
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Halloween 

Concursul de creație literară „Iubire, bibelou de porțelanˮ 

Corul liceului „Collegium musicumˮ – câştigător al Premiului I şi al premiului special al juriului, 

ediţiile 1999 - 2009, înregistrări pe CD şi casete audio. În 2000 corul a dat două concerte de înaltă 

ţinută, sub bagheta a doi compozitori britanici (Covent Garden, Londra). Corul „Ascensˮ nou 

infiinţat. 

Echipe de: baschet băieţi, baschet fete, fotbal, atletism, şah, tenis de masă, volei fete, rugby. 

Echipe de teatru în limbile română, engleză, germană, franceză. 

Echipă de street dance 

Seminarii anuale interdisciplinare, derulat pe un interval de peste 20 ani. 

Festivalul Shakespeare. 

Club de DEBATE. 

Voluntariate. 

5. TRĂSĂTURI CARACTERISTICE 

 
Unitatea şcolară: COLEGIUL NAŢIONAL ,,I. L. CARAGIALE” - Bucureşti 

Tipul şcolii: Filiera TEORETICĂ, profiluri: REAL – matematică informatică şi UMAN - filologie 

Limba de predare: limba română 

 

•  POPULAŢIA ŞCOLARĂ 

Număr de elevi: 1377 (înscrişi la 29 septembrie 2020 în anul şcolar 2020-2021) 

Mediul de provenienţa: mediu urban (90,26 %) şi rural (9,74%) 

Număr de clase: 44 (ce funcţionează în anul şcolar 2020-2021) 

•  PERSONALUL ŞCOLII  

Număr de cadre didactice: 86 de profesori 

Personal auxiliar: 11 persoane 

Personal nedidactic: 17 persoane 

 

Personal didactic:  

- nr. cadre didactice – 86 (72 titulari şi 14 suplinitori)  

- nr. cadre didactice calificate – 86 

- nr. cadre didactice cu doctorat - 16 

- nr. cadre didactice cu gradul I – 52 

- nr. cadre didactice cu gradul II - 18 

- nr. cadre didactice cu definitivat -0 

- nr. cadre didactice debutanţi – 0 

- nr. cadre didactice necalificate – nu este cazul 
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Calitatea personalului didactic : 

- calificat – 100% 

- cadre didactice cu gradul I – 57,14 % 

- absolvenţi de cursuri de formare/perfecţionare – 80 % 

- absolvenţi ai unei a doua facultăţi – 5 

- formatori la nivel local – 10 

- absolvenţi master - 16 

- cadre didactice cu titlul de doctor – 16 

 

Cu performanţe deosebite în activitatea didactică/ ştiinţifică – 45(46 %) 

• RESURSE MATERIALE 

  Activitatea instructiv - educativă se desfăşoară într-un patrimoniu şcolar format din 2 clă-

diri situate pe Calea Dorobantilor nr. 163, având un spaţiu bine definit şi întreţinut. Unitatea şcolară 

are în dotare: 

• 32 săli de clasă; 

• 3 cabinete limbi străine; 

• 2 cabinete de limba română; 

• 2 cabinete DSU; 

• 3 laboratoare de fizică,  

• 2 laboratoare de chimie,  

• 1 laborator de biologie; 

• 6 laboratoare de informatică; 

• 1 cabinet de istorie  

• 1 cabinet de geografie; 

• 1 sală de sport - 540 m2 si una de 110 m2; 

• 1 centrală termică proprie; 

• bibliotecă cu 51251 de volume şi 870 de cititori în medie; 

• teren jocuri sportive în aer liber, marcat regulamentar – handbal/fotbal pe teren redus, 

atletism (2 piste de 50 m cu câte 2 culoare, groapă pentru săritura în lungime şi spaţiu 

pentru alergarea de rezistenţă – tura de 200 m), 2 terenuri de baschet şi 2 panouri 

separate; 

• seră pentru flori ; 

• 1 cabinet medical (deservit de 1 medic şi 2 asistente sanitare); 1 cabinet stomatologic 

(deservit de 1 medic şi un asistent); 

• mijloace de comunicare –informare: internet, fax etc. şi aparatură audio-video; 

• sala de festivităţi (110 m2); 

• există grupuri sanitare pentru băieţi şi fete întreţinute foarte bine. 

 

 

6. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 
 

O condiție esențială a dezvoltării organizaționale este formarea unei culturi temeinice, 

proces în care competențele umane ale managerului sunt hotărâtoare. Managerul poate să-și 
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propună menţinerea sau schimbarea culturii organizaționale. De aceea, este necesar să identifice 

tipul de cultură, să o înțeleagă, să o modeleze pentru a putea promova un climat școlar pozitiv. 

Cultura organizațională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile 

dominante sunt: cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul 

pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de 

afirmare. Sporadic, se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, rutină, 

conservatorism, automulţumire. 

Climatul şcolar la Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” este caracterizat prin dinamism şi 

grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, 

relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

Conducerea şcolii este deschisă şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi 

sincere la adresa acestora, le respectă competenţele, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită 

un control strict birocratic.Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în 

conduita cadrelor didactice. 

 

7. INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI ŞCOLARE 

CANTITATIV ŞI CALITATIV 

 

a) Rezultate şcolare 

• Ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune este de 74,9% 

• Clasele de sfârşit de ciclu a XII-a sunt motivate de examenele finale şi de admiterea spre 

nivelele superioare ale sistemului de învăţământ (în special spre domeniul ştiinţe economi-

ce).  

• Procentul de promovabilitate: 99% 

• Rezultatele la Bacalaureat – 99,8 % (pentru seria curentă). Procentul  de promovabilitate la 

Bacalaureat în anul 2020 a fost de: 67,5 % la nivel de Bucureşti şi de 62,9 % la nivel 

naţional. 

• Examenul pentru Competenţe Profesionale a fost promovat de elevii înscrişi în proporţie 

de 100%.  

• Concursuri şi Olimpiade şcolare – cu premii şi menţiuni la faza judeţeană şi faza naţională.  

• Expoziţii şi activităţi extraşcolare multiple 

b) Comportament social 

• Proveniţi din medii sociale diferite, elevii sunt preponderent din familii de nivel mediu. 

• Elevii au avut în anul şcolar 2014-2015 un comportament social corespunzător. Există 

unele carenţe pe care conducerea şcolii şi comisia diriginţilor le monitorizează permanent, 

acţionând prin strategii pedagogice adecvate pentru diminuarea şi chiar eliminarea acestora. 
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Pentru a veni în întâmpinarea acestor probleme, s-a introdus un sistem de monitorizare a 

şcolii, cu camere video. 

c) Disciplină 

• Starea disciplinară este relativ bună, fără abateri disciplinare majore. 

• În majoritatea claselor, elevii cunosc prevederile Regulamentului Intern de la începutul 

noului an de învăţământ preuniversitar, nu înregistrează abateri de la comportamentul 

civilizat, meritorie fiind implicarea diriginţilor şi a profesorilor în educarea şi 

supravegherea permanentă a elevilor. 

d) Absenteismul 

• Frecvenţa elevilor ridică unele probleme atât la învăţământul obligatoriu, dar în special la 

ciclul superior al liceului, numărul de absenţe fiind destul mare (în medie, aproximativ 48,5 

absenţe nemotivate /elev /an şcolar)  

• Conducerea şcolii a analizat în comisia diriginţilor şi în cadrul Consiliului Profesoral 

situaţia absenteismului, a identificat cauzele acestuia (dezinteres, lipsă de motivaţie, inca-

pacitatea de adaptare, situaţia materială precară a unor familii, influenţa anturajului) şi a 

stabilit măsuri pentru diminuarea absenţelor nemotivate, în special la învăţământul obliga-

toriu. 

e) Rata abandonului şcolar 

• În anul şcolar 2019-2020 nu se consemnează nici un caz de abandon şcolar.  

f) Probleme comportamentale 

• În şcoală, comportamentul este civilizat, decent, atât din partea elevilor, cât şi a cadrelor 

didactice. Există receptivitate la recomandările făcute, iar unele cadre didactice manifestă 

şi iniţiative personale pentru activităţile extracurriculare şi chiar privind actul decizional şi 

managementul în echipă. Ţinuta vestimentară a elevilor tinde, în unele cazuri, să încalce 

limitele decenţei. Pentru aceasta, echipa de cadre didactice a liceului şi-a propus, ţinând 

cont şi de opiniile părinţilor si elevilor prin reprezentanţii din Consiliul Elevilor, să 

introducă o ţinută vestimentară personalizată, pentru elevi, care să reprezinte şi să identifice 

unitatea şcolară. 

g) Încălcări ale legii 

• Nu este cazul (în anul şcolar 2019-2020 nu s-au consemnat acte de violenţă sau de furt care 

să conducă la încălcarea legilor în vigoare) 

h) Activităţi sociale şi cultural educative 

• Activităţi extracurriculare multiple la nivelul colectivelor de elevi 

• Zilelor Porţilor Deschise, sărbătorirea Crăciunului, Târgul La Union, Halloween ş.a. 

• Activităţi în care şcoala a fost implicată în activităţi sociale şi culturale cu partenerii 

tradiţionali locali: Primăria Municipiului Bucureşti, Teatrul Naţional din Bucureşti, 

Universitatea din Bucureşti 
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• Activităţi de voluntariat 

• Cadrele didactice au participat activ la simpozioane naţionale şi judeţene  

 

8. PERSPECTIVE OFERITE ABSOLVENŢILOR 

 

Programul intensiv de studiere a informaticii, la nivelul Colegiului nostru, oferă 

posibilitatea absolvenţilor de a obţine la sfârşitul clasei a XII-a un atestat de competenţe 

profesionale, recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale. De asemenea, absolvenții noștri susțin 

atestate profesionale pentru limbile engleză și germană, dintre care 95% promovează cu nota 

maximă acest examen.  

Prin orele din trunchiul comun, extinderile şi opţionalele oferite, elevii dobândesc 

cunoştinţe şi competenţe suplimentare care le facilitează admiterea la facultăţi de prestigiu, cu 

deosebire Politehnica, Medicină, Filologie, A.S.E., Academia de Poliţie, Academia Militară ş.a. 

Mai exact, absolvenţii noștri dobândesc cunoştinţe academice solide, ceea ce le permite să 

promoveze examenele de admitere ale oricărei facultăţi pe care o aleg, din ţară şi străinătate. 

În afară de bagajul de cunoştinţe dobândite pe parcursul anilor de şcoală – din orele de curs 

şi din opţionalele oferite de Colegiul nostru – absolvenţii părăsesc şcoala cu o perspectivă mai 

largă asupra a ceea ce înseamnă să fii cetăţean european şi planetar. 

 Pe parcursul anilor de studiu, elevii de la Colegiul Național „I. L. Caragiale” dezvoltă o 

serie de aptitudini social-culturale şi competenţe de comunicare şi adaptare, ceea ce le înlesnește 

integrarea în societatea modernă, europeană. În comparaţie cu absolvenţii altor licee teoretice, ei 

demonstrează cu prisosinţă nivelul înalt de pregătire pe care l-au primit în cei patru ani de studii 

liceale, îşi dezvoltă latura creativă a personalităţii şi dovedesc însuşirea unor abilităţi de lideri, 

devenind flexibili, independenţi şi cu o mai mare disponibilitate către schimbările din jurul lor. 

 

9. TRASEUL ABSOLVENȚILOR 

 

         În ultimii cinci ani, absolvenții noștri au purtat cu mândrie statutul de caragialiști la toate 

universitățile de renume din țară și din străinătate, fiind mereu apreciați pentru cunoștințele și 

caracterul dovedit. Serioși, maturi, concentrați și determinați, absolvenții noștri s-au integrat 

perfect în peisajul universitar din România, Europa sau S.U.A. 
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          În privința interesului pentru diverse domenii educative, absolvenții noștri care au ales să 

continue studiile în România, au optat pentru următoarele specializări, așa cum reies din graficul 

următor: 
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Statistica traseului absolvenților în ultimii patru ani 

2016/2017:  

 
 

 

2017/2018: 
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2018/2019: 

 

 

2019-2020 

 

Facultatea de Drept
7%

Facultatea de 
Jurnalism

3%

A.S.E.
17%

Facultatea de 
Psihologie

3%

Facultatea de Limbi 
straine/ Litere

9%

Arhitectură/ UNARTE
7%

UNEFS
1%

Politehnica
17%

Constructii
3%

Facultatea de 
Matematica

4%

SNSPA
5%

Altele
19%

Medicina/ 
Stomatologie/ 

Farmacie
5%

Facultatea de Drept

Facultatea de Jurnalism

A.S.E.

Facultatea de Psihologie

Facultatea de Limbi straine/ Litere

Arhitectură/ UNARTE

UNEFS

Politehnica

Constructii

Facultatea de Matematica

SNSPA

Altele

Medicina/ Stomatologie/ Farmacie

Medicină
19%

Politehnică
20%

Arhitectură
8%

Drept
14%

Științe Politice
5%

ASE
16%

Străinătate
18%

TRASEU ABSOLVENȚI

Medicină

Politehnică

Arhitectură

Drept

Științe Politice

ASE

Străinătate
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Diagnoza Mediului Extern 
 

1. Context european 

 

Reforma curriculară – a programei școlare și deci a întregii viziuni asupra sistemului de 

învăţământ – a constituit unul dintre cele mai controversate procese de schimbare care s-au produs 

în învăţământul românesc după decembrie 1989. Considerată de unii ca fiind cea mai importantă 

„comutare de paradigmă“ educaţională din ultimii o sută de ani, contestată de alţii, schimbarea din 

domeniul curriculum-ului va stârni probabil încă multă vreme polemici și pasiuni. 

În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene s-au produs progrese susţinute în realizarea 

efectivă a unui spaţiu european extins al educaţiei, în perspective cerinţelor societăţii și economiei 

bazate pe cunoaștere. Astfel, contextul european actual oferă o serie de documente de referinţă, cu 

rol important în regândirea, reorganizarea și armonizarea sistemelor de învăţământ, din perspectiva 

asigurării calităţii educaţiei și a mobilităţii profesionale și de studiu. 

Documentele europene cu impact și implicaţii semnificative asupra schimbărilor introduse 

în sistemul de învăţământ românesc sunt Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului 

Uniunii Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi și 

Cadrul European al Calificărilor (European Qualifications Framework – EQF). Acestea au rol de 

repere decizionale majore pentru fundamentarea procesului de reformare a învăţământului 

preuniversitar din România și pentru faptul că sunt direct asociate cu strategia educaţiei 

permanente. 

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind 

competentele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi conturează, pentru 

absolvenţii învăţământului obligatoriu, un „profil de formare european” structurat pe opt domenii 

de competenţă. Competenţele sunt definite ca ansambluri de cunoștinţe, deprinderi și atitudini care 

urmează să fie formate până la finele școlarităţii obligatorii. Structurarea acestor competenţe-cheie 

se realizează la intersecţia mai multor paradigme educaţionale și vizează atât domenii „academice” 

(de exemplu comunicarea sau competenţele în matematică, știinţe și tehnologie), precum și aspecte 

inter- și trans- disciplinare, metacognitive, realizabile prin efortul mai multor arii curicuare. 

2. Context naţional 

         Premisa politicii Ministerului Educaţiei și Cercetării privind descentralizarea este 

consistentă. Diagnoza este structurata pe zone critice, care devin si principalele domenii în care 

va actiona strategia de descentralizare. Aceste domenii sunt: 
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a) Curriculum: 

• Curriculum la decizia şcolii (CDŞ),  redus ca pondere faţă de nevoile și interesele 

comunităţii locale. 

• Rolul redus al structurii-expert de la nivel central (ex. Consiliul Național pentru 

Curriculum). 

• Alocarea centralizată a resurselor pentru manualele şcolare, ceea ce duce, în unele cazuri, 

la primatul preţului în faţa calităţii. 

• Necorelarea activităţii celor două structuri-expert de la nivel central (CNC şi Consiliul 

National pentru Aprobarea Manualelor - CNAM ) şi, adăugam noi, între acestea şi 

Serviciul Naţional de Evaluare si Examinare (SNEE). 

 

b) Evaluarea si certificarea: 

• Certificarea pregătirii profesionale realizată, în unele cazuri, de persoane nepregătite în 

acest sens. 

 

c) Reţeaua şcolară şi fluxurile de elevi: 

• Reţeaua şcolară este fundamentată pe structura existentă de multă vreme (filiere, profiluri, 

specializări şi norme didactice).  

• Consilierea şi orientarea nu au efectele scontate, iar deciziile se iau adesea, la nivel central 

si judeţean, fără consultarea părtilor interesate de la nivel local. 

• Rolul minor, în stabilirea reţelei şcolare, al autorităţilor publice locale. 

 

d) Conducere şi administrare: 

• Necorelarea finanţării şcolii cu obiectivele locale de dezvoltare a comunităţii. 

• Administrarea curentă a patrimoniului și a fondurilor şcolii în afara acesteia, la nivelul 

consiliilor locale. 

• Comunitatea este subreprezentată în consiliile de administraţie (CA) ale unităţilor școlare. 

 

e) Resursele umane: 

• Comunitatea locală şi chiar directorul şcolii sunt lipsiţi de multe ori de autoritatea 

decizională în privinţa personalului didactic, deciziile majore fiind luate la nivelul ISMB şi 

al Ministerului. 

• Cadrul legislativ restrictiv privind salarizarea şi normarea personalului didactic. 

• Centralizarea formării și dezvoltării profesionale a personalului şi necorelarea ei cu nevoile 

şi interesele beneficiarilor. 
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f) Politicile de finanţare: 

• Imposibilitatea finanţării coerente, pe baza de formule şi standard, din cauza 

constrângerilor legislative. 

• Circuitul încă greoi de finanţare a unităţilor şcolare. 

• Metodologia de calcul a costurilor-standard nu ia în considerare criteriile de calitate şi de 

performanţă educaţională. 

• Sistemul de culegere, prelucrare şi transmitere a datelor nu este suficient de credibil şi de 

eficient pentru a oferi o baza obiectivă procesului decizional. 

          În afara domeniilor menţionate, orice proces de descentralizare mai afectează, cu    

siguranţă şi alte domenii ale educaţiei şi al vieţii şcolare cum ar fi: 

• Sistemele de management al calitaţii (inspecţie, control şi asigurare a calitaţii). 

• Alegerea metodologiei didactice şi a auxiliarelor curriculare - inclusiv TIC. 

• Fluxurile de elevi - mai ales modul de trecere de la un ciclu şcolar la altul şi de transfer de 

la o unitate şcolară la alta. 

• Inspecţia şcolară - sub diferitele ei tipuri şi forme. 

          Toate aceste domenii sau subdomenii au fost luate în vedere în momentul elaborării 

Strategiei de descentralizare a învățământului preuniversitar. Pornind de la situaţia existentă, 

aceasta îşi propune obţinerea unor rezultate și efecte durabile la nivelul sistemului şcolar: 

• Eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor. 

• Democratizarea sistemului educaţional. 

• Transparenţa decizională. 

• Creşterea calităţii şi relevanţei ofertei educaţionale. 

• Stimularea inovației, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice. 

 

 

 3. Contextul local 

 

Regiunea de Dezvoltare București este situată în partea de sud a României și are o populație 

de 2 158 758 locuitori cu o densitate de 8206,6 loc./km2. Din punct de vedere administrativ, 

Regiunea de Dezvoltare Sud reprezintă motorul întregii țări, fiind un spațiu deschis pentru 

adaptarea economică, intelectuală și socială. 

Relaţia şcoală – comunitate 

Colegiul National „I. L. Caragiale” acoperă multe dintre nevoile comunităţii prin : 
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• pregătirea viitorilor informaticieni şi analişti-programatori, absolvenţi ai specializării 

matematică-informatică. 

• pregătirea viitorilor studenţi în domenii diverse, care se regăsesc pe piaţa muncii locale şi 

regionale; 

• educarea şi formarea tinerilor în spirit civic, pentru cetăţenie democratică, pentru valori, 

integrare europeană etc. 

 
• Contextul politic – politica educaţională a guvernului vizează consolidarea rolului şcolii ca 

principală instituţie de educaţie şi învăţământ iar politica educaţională la nivel regional şi local 

este în favoarea dezvoltării relaţiilor de colaborare între oficialităţi şi şcoala noastră; de asemenea 

contextul actual politic al României ca membră a Uniunii Europene, asigură mobilitatea cadrelor 

didactice în spaţiul european, şi nu numai, reflectată în deschiderea oferită şcolilor de către MEdC 

şi POS - DRU de a accesa programe specifice nevoilor de dezvoltare ale resurselor umane şi 

financiare 

 

• Contextul economic – situaţia este satisfăcătoare, chiar dacă nu toţi părinţii au locuri de 

muncă stabile, situaţia lor nu pune probleme mari privind şcolarizarea, oferta educaţională a şcolii 

răspunzând în mare parte cerinţelor de pe piaţa muncii; ca partener al UE, începând cu anul 2007, 

România beneficiază de alocări financiare din partea Uniunii Europene, din fonduri structurale 

 
• Contextul social – se poate spune ca situaţia este bună, legătura familiilor cu problemele 

şcolii a fost permanent în atenţia colectivului de cadre didactice; în cadrul şcolii, există un mod 

de abordare obiectiv şi realist a problemelor sociale (şomaj, delincvenţă etc.), astfel încât poziţia 

managerilor şi a colectivului de profesori faţă de problematica educaţiei este că aceasta trebuie 

să devină un mijloc de promovare social 

 

• Contextul tehnologic – se oglindeşte într-o desfăşurare bună a procesului instructiv - 

educativ, şcoala oferă baza materială şi condiţii specifice pentru realizarea unei instruiri adecvată 

nevoilor tânărului, pentru formarea sa (resursele financiare, din păcate, nu răspund întotdeauna 

cerinţelor şcolii pentru o reală dezvoltare şi desăvârşire a capacităţilor tânărului de azi, ca 

reprezentat al societăţii de mâine!) 

 

4. CALITATEA MANAGEMENTULUI  

ŞI STILUL DE CONDUCERE 
 

În contextul unei societăţi moderne în permanentă schimbare, echipa managerială a 

Colegiului Național „I. L. Caragiale”,  se defineşte prin calităţi şi abilităţi precum: gândire logică, 

capacitate de conceptualizare, capacitate de diagnoză, capacitate de decizie, obiectivitate în 

perceperea şi judecarea altora, adaptabilitate, centrarea pe dezvoltarea celorlalţi, spirit colegial, 

capacitatea de a asculta şi de a lua în considerare şi alte păreri decât cele proprii, comunicare facilă, 

încurajarea creativităţii, atitudini pozitive, atribuţii delegate într-o pondere considerabilă.  
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Directorul, directorul adjunct şi coordonatorul proiectelor educative sunt absolvenţi ai unor 

instituţii de învăţământ superior universitar de prestigiu, aducând cu sine în managementul 

implementat la nivelul instituţiei, rigoare şi viziune academică. Directorul Colegiului a absolvit o 

instituție de învăţământ superior cu tradiție, Universitatea București, Facultatea de Litere.  

Echipa managerială de la Colegiul Național „I. L. Caragiale” promovează un  stil de 

conducere democratic. În funcţie de situaţie, acordă prioritate uneia dintre următoarele variabile: 

cerinţele sarcinii, nevoile grupului, nevoile indivizilor. 

Membrii echipei manageriale pornesc de la premisa că obţinerea performanţelor depinde 

de modul în care un manager reuşeşte să influenţeze comportamentul celorlalţi membri ai corpului 

didactic şi nedidactic. De aceea pune un accent deosebit pe motivarea şi coordonarea acestora. Sunt 

folosite următoarele instrumente manageriale: Regulamentul intern, Fişa operaţionalizată a 

postului, Organigrama, Fişa de asistenţă, Fişa de evaluare, Scala de evaluare, Planul managerial. 

 

 

Diagnoza Mediului Intern 
- ANALIZA SWOT- 

 

 

I. Informații de tip cantitativ 

 

• Numărul elevilor din şcoală (pe clase/total). 

 

Număr total de elevi:  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Clasa a V-a 30 30 30 30 

Clasa a VI-a 32 33 33 32 

Clasa a VII-a 29 32 33 33 

Clasa a VIII-a 33 32 33 33 

Clasa a IX-a Real          143 Real         151 Real            149 Real           151 
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Uman        144 Uman       158 Uman          154 Uman        159 

Clasa a X-a Real           146 Real         143 Real             147 Real           143 

Uman        150 Uman       150 Uman           150 Uman         149 

Clasa a XI-a Real           151 Real          143 Real             151 Real           147 

Uman        154 Uman        150 Uman           150 Uman         144 

Clasa a XII-a Real            149 Real            144 Real            146 Real            147 

Uman        144 Uman          150 Uman        151 Uman        142 

Total elevi 1205 1277 1327 1310 

• Situaţia rezultatelor la examenul de Bacalaureat:  

2016/2017 

• Numărul candidaţilor înscrişi: 293 elevi 

• Numărul candidaţilor prezentaţi: 293 elevi 

• Numărul candidaţilor eliminaţi: 0 elevi 

• Numărul candidaţilor admişi: 287 elevi 

• Numărul candidaţilor respinşi: 6 elevi 

• Procent de promovabilitate: 97,95% 

 

2017/2018 

• Numărul candidaţilor înscrişi: 294 elevi 

• Numărul candidaţilor prezentaţi: 294 elevi 

• Numărul candidaţilor eliminaţi: 0 elevi 

• Numărul candidaţilor admişi: 288 elevi 

• Numărul candidaţilor respinşi: 6 elevi 

• Procent de promovabilitate: 97,95% 

 

2018/2019 

• Numărul candidaţilor înscrişi: 297 elevi 

• Numărul candidaţilor prezentaţi: 297 elevi 

• Numărul candidaţilor eliminaţi: 0 elevi 

• Numărul candidaţilor admişi: 292 elevi 

• Numărul candidaţilor respinşi: 5 elevi 
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• Mediile: 6 – 6.99 - 20 elevi; 7 – 7.99 - 44 elevi; 8 – 8.99 - 106 elevi; 9 – 9.99 - 127 elevi 

• Procent de promovabilitate: 98,31% 

                      

   2019/2020 

• Numărul candidaţilor înscrişi: 274 elevi 

• Numărul candidaţilor prezentaţi: 274 elevi 

• Numărul candidaţilor eliminaţi: 0 elevi 

• Numărul candidaţilor admişi: 271 elevi 

• Numărul candidaţilor respinşi: 3 elevi 

• Mediile: 6 – 6.99 -  20 elevi; 7 – 7.99 -  44 elevi; 8 – 8.99  - 80 elevi; 9 – 9.99 – 127 elevi; 

10 - 2 elevi 

• Procent de promovabilitate: 98,96% 

 

• Frecvenţa  
           Frecvenţa la Colegiul Național „I. L. Caragiale” este bună, majoritatea elevilor 

frecventând cu regularitate cursurile. Practic, raportându-ne la numărul total de elevi, ar 

rezulta circa 29 absenţe pe elev. Este limpede că şi în unitatea noastră şcolară sunt elevi care 

au absenţe de la cursuri, existând preocupări constante pentru diminuarea acestui fenomen. 

Numărul total al absenţelor pe ultimii ani se prezintă după cum urmează:  

    

   

  Total absenţe Motivate Nemotivate 

An şcolar   2016 - 2017 

 

53.214 

 

42.768 

 

10.446 

 

An şcolar  2017 - 2018 52.319 46.876 5.443 

    

An şcolar  2018 - 2019 

 

51.911 

 

46.543 

 

5.368 

 

 

Câţiva elevi cu serioase probleme de sănătate au totalizat un număr important de absenţe. 

Considerăm că absenteismul nu este un fenomen necontrolabil la nivelul unităţii şcolare. Numărul 
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absenţelor nu ne onorează însă datorită faptului că în Colegiul nostru învaţă şi se formează o parte 

din elita viitoare a judeţului şi a ţării. Ne îngrijorează faptul că în ciuda apelurilor în vederea 

diminuării numărului de absenţe şi a eliminării cauzelor neîntemeiate ale acestora, numărul 

acestora se menţine  ridicat, în comparaţie cu obiectivele pe care ni le-am propus.  

Preocuparea noastră, în ceea ce priveşte frecvenţa elevilor din C. N. „I. L. Caragiale” este 

reală pentru că, în concepţia noastră, în absenteismul nejustificat îşi au originea cele mai nefaste 

consecinţe pentru tineretul şcolar: manifestări de violenţă verbală şi fizică, anturaje nepotrivite, 

consumul de alcool, tutun şi substanţe interzise, rezultate negative la învăţătură şi disciplină etc. 

• Starea disciplinară 

 

Disciplina se încadrează în limitele normalului, comportamentul elevilor fiind unul adecvat 

instituţiei şcolare în care învaţă. Raportat la indicatorul medii la purtare, comportamentul elevilor 

se poate aprecia cu calificativul 10 (zece). 93% dintre elevii Colegiului National „I. L. Caragiale” 

au obţinut media 10 la purtare în ultimii ani. 

Statistica mediilor la purtare 

2016/2017: 91% - media 10 

2017/2018: 94% - media 10 

2018/2019: 92% - media 10 

2019/2020: 95% - media 10 

 

• Statistică privind personalul unităţii şcolare (personal didactic – titulari, suplinitori, 

personal didactic auxiliar, personal nedidactic). 

 

Toate posturile sunt ocupate cu personal calificat (studii corespunzătoare postului) catedrei 

pe care îl/o ocupă. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este insuficient. Există deficit la 

personalul de întreţinere şi pază.  

Total personal 

didactic 

(persoane) 

Titulari 

(persoane) 

Suplinitori calificaţi 

(persoane) 

Personal nedidactic  

(persoane) 

Personal nedidactic 

auxiliar 

(persoane) 

86 72 14 13 18 
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• Spaţiul şcolar / localuri 

 
• 32 săli de clasă; 

• 3 cabinete limbi străine; 

• 2 cabinete de limba română; 

• 2 cabinete DSU; 

• 3 laboratoare de fizică,  

• 2 laboratoare de chimie,  

• 1 laborator de biologie; 

• 6 laboratoare de informatică; 

• 1 cabinet de istorie  

• 1 cabinet de geografie; 

• 1 sală de sport - 540 m2 si una de 110 m2; 

• 1 centrală termică proprie; 

• bibliotecă cu 51251 de volume şi 870 de cititori în medie; 

• teren jocuri sportive în aer liber, marcat regulamentar – handbal/fotbal pe teren redus, 

atletism (2 piste de 50 m cu câte 2 culoare, groapă pentru săritura în lungime şi spaţiu pentru 

alergarea de rezistenţă – tura de 200 m), 2 terenuri de baschet şi 2 panouri separate; 

• seră pentru flori ; 

• 1 cabinet medical (deservit de 1 medic şi 2 asistente sanitare); 1 cabinet stomatologic 

(deservit de 1 medic şi un asistent); 

• mijloace de comunicare –informare: internet, fax etc. şi aparatură audio-video; 

• sala de festivităţi (110 m2); 

• există grupuri sanitare pentru băieţi şi fete întreţinute foarte bine. 

Laboratoarele de informatică și sălile de clasă sunt dotate cu: 

➢ conectare permanentă la Internet prin fibră optică; 

➢ o reţea formată din 25 PC Pentium 4; 

➢ o reţea formată din 30 PC CORE 2 DUO; 

➢ 2 imprimante de reţea; 

➢ 1 multifuncţională (xerox, scanner); 

➢  Vista; 

➢ Office 2007; 

➢ Medii de programare CODE BLOCKS10.5. 

În incintă s-a instalat un sistem de supraveghere cu camere 46 video. 

• Starea clădirilor 

Starea clădirilor este bună şi foarte bună. Au contribuit la aceasta: 

• Dotarea cu mobilier a sălilor de clasă, cabinete, laboratoare 

• Modernizarea grupurilor  sanitare, igienizarea localului şcolii, reutilarea centralelor termice, 

instalaţii moderne, extinderea şi modernizarea  

• Realizarea covorului sintetic pe terenul de sport; bitumizarea bazelor sportive şi a aleilor 

incintei 
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I. Resurse umane 
 

Personalul şcolii 

 

Puncte tari: 
- personal calificat corespunzător, în număr suficient, cu 

o bună pregătire metodică şi profesională; 

- cadre didactice ce au parcurs stagii şi cursuri de for-

mare continuă, în proprție de 95%; 

- implicarea în actul decizional a unui număr relativ 

mare de cadre didactice; 

- corpul profesoral este format, predominant, din 

profesori titulari, aspect care contribuie la stabilitatea 

conduitei organizației și la diminuarea fluxului de cadre 

didactice; de aceea, atmosfera de lucru este prielnică, 

cultivându-se spiritul de echipă, atașamentul și 

fidelitatea față de valorile școlii; 

- personal auxiliar cu competenţe, recunoscute în 

domeniu, (secretariat, financiar contabil, administrativ) 

- cultură organizaţională puternică, pozitivă de tip 

sarcină (reţea), în care membrii sunt capabili să 

răspundă la schimbare; 

- implicarea managerilor în responsabilizarea cadrelor 

didactice şi a personalului de a recepta noul. 

Puncte slabe: 

- insuficienta abilitate din partea unor 

cadre didactice în utilizarea tehnologiei 

didactice moderne (de ex.: utilizarea 

calculatorului în redactarea 

documentelor școlare, a testelor etc.). 

 

 

Oportunităţi : 
- existenţa unor programe de formare a personalului 

didactic şi auxiliar; 

- existenţa unor programe de formare a managerilor 

acreditate şi în regim postuniversitar; 

- disponibilitatea unor cadre didactice pentru propria 

dezvoltare profesională şi pentru aplicarea principiilor 

şi strategiilor reformei, în contextul rolului asumat de 

România ca membru al UE; 

- mobilităţi pentru cadrele didactice şi elevi prin accesul 

şcolii la noi programe POSDRU. 

 

Ameninţări : 
- existenţa unor cadre didactice greu 

adaptabile la noile roluri pe care 

trebuie să şi le asume  

 

 

 

Elevi 

 

Puncte tari: 
- circa 1/3 au cunoştinţe, priceperi şi deprinderi solide-

rezultat şi al familiei cu grad educaţional peste medie; 

Puncte slabe: 
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- s-au realizat fluxuri tradiţionale de colaborare cu 

şcolile şi instituţiile din zonă, schiţându-se treptat 

identitatea elevului de la “Caragiale”; 

- nivelul bun de pregătire al elevilor admişi în clasa a IX-

a; 

- rezultate bune ale elevilor la olimpiadele şcolare, la 

concursurile de profil şi în special la concursurile 

sportive(baschet, fotbal, volei s.a.); 

- situarea peste nivelul mediu pe municipiu în ceea ce 

priveşte rezultatele elevilor la examenele naţionale de 

bacalaureat; 

- inserţia socio-profesională bună a absolvenţilor. 

- antrenarea elevilor în proiecte ale școlii: La Union, 

Târgul de Crăciun, Halloween, Zilele Porților Deschise, 

simpozioane anuale județene și naționale etc. 

- existenţa a circa 10% elevi proveniţi 

din mediul rural cu carenţe în educaţia 

de bază; 

- programul încă excesiv informaţional 

şi bugetul limitat de timp al elevilor; 

- absenteismul unor elevi; 

- bariere de comunicare în relaţia 

profesor-elev, profesor – părinţi; 

- existenţa unor elevi problemă; 

- dezinteresul unor părinţi faţă de 

educaţia propriilor copii. 

 

Oportunităţi: 
- implicarea unor elevi în problemele specifice vârstei şi 

şcolii lor; 

- dorinţa unor elevi de a atinge performanţe; 

- existenţa unor programe de formare şi informare a 

părinţilor; 

- deschiderea tinerei generaţii către operarea pe 

calculator. 

 

Ameninţări: 
- scăderea numărului tinerilor cu vârsta 

cuprinsă între 14 şi 19 ani, cu 30% până 

în anul 

2020; 

- lipsa motivaţiei profesionale a unor 

elevi, influenţată şi de mass-media; 

- posibilitatea creşterii ratei 

abandonului şcolar în condiţiile socio-

politice actuale; 

- diminuarea populaţiei şcolare; 

- lipsa unui mediu familial adecvat 

pentru unii adolescenţi 

 

 
. 

II. Resurse materiale şi financiare 
 

Puncte tari: 

- o baza materială corespunzătoare capabilă să asigure un învăţământ eficient, formativ-perfor-

mant; 

- local propriu cu destinaţie specifică; 

- baza materială există şi este funcţională (în concordanţă cu specificul şcolii); 

-existenţa reţelei de informatizare la nivelul liceului, amenajată conform standardelor actuale (toate 

calculatoarele din şcoală sunt legate la reţea şi conectate la Internet); 

- resurse informatizate existente; 

- existenţa la biblioteca şcolii a fondului de carte necesar funcţionării optime, în beneficiul elevilor 

şi cadrelor didactice; 

- mobilier schimbat în şcoală - în proporţie de 90 %; 
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- condiţii foarte bune de aprovizionare cu apă, energie electrică şi termică, împrejmuire sigură etc. 

- preocuparea conducerii unităţii şcolare în dezvoltarea bazei materiale; 

 

Puncte slabe: 

- sala de festivităţi prea mică faţă de cerinţele şcolii şi numărul mare de elevi; 

- dotările laboratoarelor şi atelierelor cu mijloace audio-vizuale se uzeaza moral foarte rapid deve-

nind uneori inutilizabile; 

- venituri extrabugetare mici (chirii provenite din spaţii închiriate, sponsorizări sporadice, donaţii 

întâmplătoare). 

 

 

III. Oferta curriculară 
 

Puncte tari: 

- oferta educaţională a şcolii se bazează pe CDS-uri şi pe CDL-uri care sunt raportate la nevoile 

elevilor, părinţilor şi ale comunităţii locale, care reflectă personalitatea şi profilul liceului; 

- pragmatismul ofertei educaţionale conduce la îndeplinirea planului de şcolarizare; 

- oferta noastră are ca „orizont” educaţional principiul educaţiei de bază pentru toţi, ce presupune 

ca fiecare persoană (copil, tânăr, adult) trebuie să beneficieze de o instruire adecvată nevoilor sale 

fundamentale de învăţare; 

- atingerea în mare parte a finalităţilor specifice, pe niveluri de şcolaritate; 

- existenţa şi aplicarea planului - cadru pentru fiecare ciclu de şcolaritate; 

- scheme orare realizate eficient de Comisia de Curriculum; 

- existenţa proiectului curricular al şcolii centrat pe nevoile comunităţii locale (a pieţei de muncă), 

pentru o mai bună inserţie socio - profesională a absolvenţilor; 

- corelarea conţinuturilor cu noile programe şi a vechilor manuale cu programe revizuite; 

- existenţa programelor şcolare şi a manualelor alternative elaborate la nivel naţional. 

 

Puncte slabe: 

- programe şcolare încărcate; 

- lipsa unor mijloace auxiliare pentru uzul elevilor; 

- ponderea încă prea mare a pregătirii teoretice în detrimentul celei practice, cu accent pe cunoştinţe 

şi mai puţin pe abilităţi, în activităţile de la clasă; 

- incapacitatea unor cadre didactice de a recepta şi aplica metodele si tehnicile moderne de învăţare 

şi evaluare; 

 

 

IV. Relaţiile cu comunitatea 
 

Puncte tari: 

- implicarea şcolii în programe regionale; 

- implicarea unor părinţi ca parteneri în educaţia elevilor; 
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- constituirea la nivelul şcolii a parteneriatului social cu diferite instituţii locale; 

- liceul nostru oferă atestate la clasele de bilingv si intensiv corelate cu interesele viitorilor elevi, 

cerinţele pieţei muncii şi a societăţii. 

 

Puncte slabe: 

- slaba colaborare a unor părinţi; 

- sincope în relaţiile de parteneriat şcoala comunitate locală; 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ LA ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR 2020-2021 

 

DISCIPLINE OPȚIONALE – anul școlar 2020-2021 

 

1. Literatură și cultură europeană. Antichitate și Ev Mediu - clasa a V-a (optional integrat) 

Acest curs opțional integrat completează studiul culturii europene prin definirea 

elementelor de mentalitate europene, așa cum sunt ele reflectate în literatura. Antichitatea 

reprezintă principala sursă a modelelor culturale, motiv pentru care listele de lecturi 

punctează cele mai semnificative producții literare. 

2. Literatură și cultură europeană. Renaștere și Clasicism - clasa a VI-a (optional integrat) 

Cursul opțional Literatură și cultură europeană. Renaștere și clasicism este destinat elevilor 

din clasa a VI-a, desfășurat pe tot parcursul anului școlar, având o oră pe săptămână. 

Competențele formulate și conținuturile abordate au fost concepute având ca funadament 

dezvoltarea domeniilor–cheie propuse prin Cadrul european pentru studiul literaturii în 

învățământul secundar, acestea fiind, în special, comunicare în limba maternă, sensibilizare 

și exprimare culturală. În elaborarea opționalului am ținut cont de noua metodologie, astfel 

că programa de opțional urmărește dezvoltarea unor competențe specifice, care să atingă 

formarea profilului absolventului de gimnaziu 

3. Literatură și cultură europeană. Iluminism și Romantism-clasa a VII-a (opțional integrat) 

Un curs opţional care îşi propune abordarea literaturii în contextul larg al culturii, artelor 

plastice și al descoperirilor științifice constituie cadrul optim pentru orientarea interesului 

elevilor spre acest tip de demers inetr- și transcdisciplinar. Cursul are ca finalitate cultivarea 

plăcerii de a citi, de a descoperi mentalități și elemente ce definsc identitatea 
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europeană/unui anumit spațiu cultural, a sensibilităţii estetice, dezvoltarea abilităţii de a 

recepta şi de a produce o gamă variată de texte, însuşirea şi practicarea diverselor strategii 

de comunicare 

4. Literatură și cultură europeană. Realism și modernism - clasa a VIII-a (optional integrat) 

În contextul principiilor studiului cultural integrat formulat de actuala programă de limba 

și literatura română pentru gimnaziu, un curs opţional care îşi propune abordarea literaturii 

în contextul larg al culturii, artelor plastice și al descoperirilor științifice constituie cadrul 

optim pentru orientarea interesului elevilor spre acest tip de demers inter- și 

transcdisciplinar. Cursul are ca finalitate cultivarea plăcerii de a citi, de a descoperi 

mentalități și elemente ce definsc identitatea europeană/unui anumit spațiu cultural, a 

sensibilităţii estetice, dezvoltarea abilităţii de a recepta şi de a produce o gamă variată de 

texte, însuşirea şi practicarea diverselor strategii de comunicare. 

5. Educație financiară - clasa a IX-a H – Științe sociale 

6. Compania Junior - clasa a X-a H – Științe sociale 

7. ABC-ul textului poetic - clasa a XI-a și clasa a XII-a J 

Scurtă descriere: Opționalul „ABC-ul analizei textului poetic” se adresează elevilor din 

ciclul superior. El răspunde necesității pregătirii în vederea evaluarii unui text poetic, 

dezvoltand competente ce se vor aplica nu numai la orele de curs, ci și la disciplinele din 

aceeași arie curriculară (literatură universală, limbi și literaturi străine). In plus, un astfel 

de curs cultivă gustul pentru lectură al elevilor, fiindu-le cu certitudine util și în pregătirea 

și susținerea examenului de bacalaureat. Se vor dezvolta abilități de analiză pe text la prima 

vedere, de recunoaștere și comentare a procedeelor stilistice, de identificare a elementelor 

structurale și a celor prozaice. 

Modalităţi de evaluare: lucrări scrise, examinare frontală, participare la jocuri interactive 

în timpul orei, realizare de microantologii tematice. 

8. Probleme ale exprimării corecte - clasa a XI-a și clasa a XII-a E 

Scurtă descriere: Cursul își propune familiarizarea elevilor cu discriminarea CORECT – 

INCORECT în diversele sectoare ale limbii, în spiritul normelor DOOM 2 

Modalități de evaluare: Evaluarea va fi inițială, continuă și sistematică prin teste la sfârșitul 

unui capitol. 

9. Jurnalismul de la competență la artă - clasa a XI-a B, a XI-a E, a XI-a J 
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Scurtă descriere: Cursul propune elevilor un set de concepte necesare în studiul fenomenu-

lui jurnalistic pentru a putea integra informația culturală într-un ansamblu de cunoștințe 

istorice și teoretice privind evoluția presei. 

Modalități de evaluare: Elaborarea de teste funcționale, portofolii tematice, autoevaluarea 

prin proiecte tematice. 

10. Istoria minorităților în România - clasa a XI-a H – Științe sociale (Programa MECT 

/Manual)  

Scurtă descriere: Cursul a fost propus deoarece există interes din partea elevilor. El este util 

educației democratice a elevilor, modelării atitudinii cetățenești. 

Modalități de evaluare: Portofoliu, dezbatere, test etc. 

11. Istoria evreilor – Holocaustul - clasa a XI-a H – Științe sociale (Programa MECT /Manual)  

Scurtă descriere: Cursul se axează pe probleme consacrate de istoriologia postbelică cu 

privire la situația evreilor în secolele XIX-XX. Obiectivul principal este acela de a dezvolta 

conștiința democratică a tinerilor. 

Modalități de evaluare: Portofoliu, dezbatere, test etc. 

12. Particularități morfologice și sintactice ale limbii române contemporane - clasa a XI-a 

și clasa a XII-a 

Prezentare: Cursul își propune să actualizeze cunoștințele gramaticale ale elevilor, atât din 

perspectiva întrebuințării corecte a limbii, cât și pentru examenele de admitere la diverse 

facultăți, în care se regăsește o astfel de probă. Sintetizând cele mai semnificative aspecte 

ale morfologiei și sintaxei, cursul se orientează practic către exerciții complexe, cu itemi 

obiectivi sau semiobiectivi, oferind elevilor posibilitatea de a-și aprofunda cunoștințele în 

acest domeniu 

13. Lexic și fonetică – aspecte de noutate în DOOM2: dificultăți - clasa a XI-a și clasa a 

XII-a 

Prezentare: Cursul sintetizează aspectele lexicale, semantice și fonetice din limba română 

contemporană, în conformitate cu normele actuale. De la evoluții semantice la cuvinte nou 

intrate în vocabularul limbii române, de la aspecte de scriere și pronunțare corectă la 

implicațiile acestora în utilizarea limbii române, cursul se adaptează interesului elevilor față 

de examenele de admitere la care se susține probă de limba română. 

14. Curente literare în texte românești - clasa a XII-a B 

Scurtă descriere: Cursul a fost conceput ca aprofundare a istoriei curentelor literare in 

vederea fixarii notiunilor pentru examenul de bacalaureat. Elevii au posibilitatea de a-si 

dezvolta gandirea critica si capacitatea de a identifica in mod corect trasaturile unor curente 

literare si culturale care ii vor ajuta sa inteleaga mai bine aspectele constitutive ale 

mesajului literar si elementele definitorii in plan stilistic. 
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Modalitati de evaluare: Elaborarea unor eseuri; realizarea de portofolii pe teme date; 

elaborarea unor proiecte; autoevaluarea. 

15. Economie aplicată - clasa a XII-a H 

16. Probleme specifice în subiectele de bacalaureat – Matematică – clasa a XII-a 

17. Logică aplicată - clasa a XII-a H 

Scurta descriere: Studiul disciplinei Logica in clasa a XII-a este justificat de includerea 

disciplinei in trunchiul de discipline pe care elevii le pot alge la bacalaureat la profilul uman 

si nevoia de aprofundare a continuturilor transmise in clasa a IX-a. Curriculum pentru 

aceasta disciplina raspunde cerintelor de dezvoltare a rationamentului prin punerea elevilor 

in situatii in care identifice erorile logice , sa contruiasca rationamente corecte  si argumente 

pentru a sustine o teza. 

Modalitati de evaluare: Evaluare orală; evaluare scrisă (teste); evaluare prin proiect. 

18. Istoria recentă a României - clasa a XII-a F 

Scurta descriere: Cursul opţional prezintă o imagine complexă a societății românești din a 

doua jumătate a secolului XX și din primele decenii ale secolului XXI. Proiectele de țară 

ale României contemporane sunt surpinse in evoluția lor istorică: de la instaurarea 

regimului comunist totalitar, la etapele republicii populare, respectiv a celei socialiste, și 

până la democratizarea și integrarea euroatlantică postcomunistă. Acest curs are un manual, 

avizat de MECT în 2015. 

Modalități de evaluare: Evaluare orală; evaluare scrisă (teste); evaluare prin proiect. 

 

19. Uniunea Europeană - expresia dezvoltării socio-economice şi geografice a spaţiului 

românesc şi european – clasa a XII-a I 

Scurtă descriere: Cursul opţional răspunde necesităţii cunoaşterii spaţiului European 

precum şi a legăturilor de natură socio-economică dintre statele membre ale Uniunii 

Europene. Competențele şi cunoştinţele dobândite se vor aplica. nu numai la orele de curs, 

ci şi la disciplinele din aceeaşi arie curriculară (Istorie, Economie, Sociologie).         

Opţionalul va servi drept suport pentru pregătirea examenului de bacalaureat. 

Modalităţi de evaluare: orală, prin portofolii pe teme date, evaluare prin proiecte, 

autoevaluarea 

20. O istorie a comunismului din România - clasa a XII-a H – Științe sociale 

Scurta descriere: Cursul opţional propune o analiză a mecanismelor de putere şi psihologice 

pe care s-a întemeiat instaurarea şi menţinerea regimului comunist în România. Cursul estre 

organizat pe 8 mari capitole: comunismul în România; preluarea puterii de către Partidul 

Comunist din România; mecanismele de menţinere a puterii; economia în timpul regimului 

comunist; „celălalt ” în regimul comunist; rezistenţa şi disidenţa; anul 1989 – căderea 

comunismului în Europa; moştenirea comunismului în anii 90. Acest curs are un manual, 
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avizat de MEC, elaborat sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în 

România 

Modalități de evaluare: Evaluare orală; evaluare scrisă (teste); evaluare prin proiect 

21.  Istoria monarhiei din România - clasa a XII-a H – Științe sociale 

Scurtă descriere: Cursul răspunde necesității cunoașterii unei perioade care a dus la crearea 

statului modern și unitar; el conține teme existente în programa de bacalaureat. 

Modalități de evaluare: Evaluare orală; evaluare scrisă (teste); evaluare prin proiect. 

 

 

 

 

 

Ţinte strategice 

SCOPURILE/ ŢINTELE STRATEGICE 

 

1. Eficientizarea demersului instructiv-educativ. 

2. Perfecţionarea cadrelor didactice prin formare continuă pentru nevoile tehnice - IT. 

3. Adaptarea ofertei curriculare la nevoile reale de formare ale elevilor. 

4. Dezvoltarea unor proiecte educaţionale în parteneriat internaţional. 

5. Modernizarea bazei materiale a şcolii. 

6. Asigurarea unui management eficient al calităţii. 

7. Îmbunătățirea relației cu părinții - parteneri ai procesului educațional. 
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ANALIZA SWOT PE ȚINTELE STRATEGICE 

 

Puncte tari: 
- 50 % din cadrele didactice parcurg anual diverse stagii 

de formare continuă 

- s-au realizat modernizări ale sălilor de clasă prin 

amenajarea unui al doilea cabinet de limba română și a 

unui nou laborator de informatică 

- adaptarea ofertei curriculare la nevoile de educație ale 

elevilor din C. N. I. L. C., prin numărul semnificativ de 

cursuri opționale propuse an de an 

- rezultate bune ale elevilor la olimpiadele şcolare, la 

concursurile de profil şi la concursurile sportive 

(baschet, fotbal, volei s.a.) demonstrează efectele 

benefice ale centrării ofertei curriculare pe nevoile 

educabililor 

Puncte slabe: 

- existența unor hiatusuri în 

colectarea informațiilor necesare 

întocmirii documentației calității. 

- existența unui fond de carte 

insuficient al bibliotecii 

- necesitatea modernizării fondului de 

carte din biblioteca liceului și 

adaptarea acestuia la nevoile elevilor 

din clasele V-XII 

- creșterea procentului cadrelor 

didactice care să parcurgă anual 

cursuri de perfecționare 

Oportunităţi: 
- implicarea unor elevi în problemele specifice vârstei şi 

şcolii lor; 

- dorinţa unor elevi de a atinge performanţe; 

- participarea și obținerea unor rezultate foarte bune ale 

echipelor liceului la concursuri de educație 

antreprenorială naționale și internaționale, finalizate 

prin obținerea premiilor I, II și III  

- nevoia de a corela informațiile obținute prin urmărirea 

traseului absolvenților cu existența unui profil socio-

umanist (clasa de științe sociale) 

- întâlniri perioade cu persoane și personalități, sub 

forma unor mese rotunde cu rolul de a facilita adaptarea 

absolvenților la mediul economic concurențial 

 

Ameninţări: 
- insuficienta implicare a unor 

membri ai corpului profesoral în 

proiectele liceului 

- atitudinea conservatoare față de 

instrumentele de evaluare internă a 

calității 
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Ținta 1. Susținerea 
performanței elevilor prin 

proiectarea ofertei 
curriculare

Ținta 2. Adaptarea ofertei 
curriculare la nevoile reale 

de formare ale elevilor

Ținta 3. Corelarea 
pregătirii elevilor cu 

aspirațiile acestora în 
vederea alegerii direcției 
de continuare a educației

Ținta 4. Înființarea unui 
laborator de robotică la 

etajul 4

Ținta 5. Monitorizarea formării 
continue a cadrelor didactice

Ținta 6. Valorificarea 
potențialului individual al 

cadrelor didactice prin 
distribuirea de responsabilități

Ținta 7. Catalog virtual 

DEZVOLTAREA CURRICULARĂ 

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 
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Ținta 8. Utilizarea 
tehnologiilor moderne de 

învățare

Ținta 9. Atragerea de resurse 
extrabugetare prin 

închirierea sălilor de sport 
sau de festivități și a altor 

spații în afara orelor de curs

Ținta 10. Modernizarea 
bibliotecii prin achiziția de 
carte și prin bază de date 

computerizată

Ținta 11. Dotarea tuturor 
sălilor de clasă cu table 

smart și extinderea rețelei 
de internet

Ținta 12. Reconsiderarea 
parteneriatului școală-familie

Ținta 13. Schimburi de 
experiență cu profesorii și cu 
elevii din alte școli din țară 

sau Europa

Ținta 14. Popularizarea 
rezultatelor și activităților 

școlii prin mass-media și pe 
site-ul Colegiului

ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ȘI 

DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE 
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         În cadrul proiectului de faţă se disting 5 opţiuni strategice şi 15 ţinte corespunzătoare. Pentru 

atingerea ţintelor, propunem următoarele programe: 

 

Ţinta 1: Susţinerea performanţei elevilor 

         Program 1.1: Continuarea colaborărilor între Colegiul nostru şi Universitatea Bucureşti, 

respectiv cu Universitatea Politehnică București. 

         Program 1.2.: Crearea unei modalităţi de recompensare a performanţelor şcolare şi 

extraşcolare prin excursii şi programe speciale. 

Ţinta 2: Adaptarea ofertei curriculare la nevoile reale de formare ale elevilor 

         Program 2.1: Elaborarea de chestionare de evaluare a interesului populaţiei şcolare pentru 

anumite discipline şi formularea ofertei în concordanţă cu aceste chestionare. 

         Program 2.2: Lectorat de consiliere privind cariera. 

         Program 2.3.: Lectorat de consiliere privind impactul învățăturii online. 

Ţinta 3: Corelarea pregătirii elevilor cu aspiraţiile acestora în vederea alegerii direcţiei de 

continuare a educaţiei 

ACREDITAREA SPECIALIZĂRILOR  

ȘTIINȚE SOCIALE ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII 

Ținta 15. Elaborarea unei 
strategii de acreditare a 

specializărilor științe sociale și 
științe ale naturii
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        Program 3.1: Zilele ,,Porţilor deschise” şi colaborarea la Târgurile educaţionale pentru 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare eficientă. 

         Program  3.2:  Participarea la Simpozionul municipal anual al Colegiului pe teme curriculare 

şi interdisciplinare. 

         Program  3.3: Revista şcolii şi revistele claselor. 

Ținta 4: Înființarea unui laborator de robotică la etajul 4 

        Program 4.1.: Diversificarea ofertei educaționale prin înființarea unui laborator de robotică la 

etajul 4. 

Ţinta 5: Monitorizarea formării continue a cadrelor didactice 

         Program 5.1: Eficientizarea procesului educativ prin centrarea pe elev, susţinută prin 

perfecţionarea continuă a cadrelor didactice. 

         Program 5.2: Folosirea mijloacelor moderne de învăţământ la lecţii, inclusiv platformele 

AEL și TEAMS. 

Ţinta 6:  Valorificarea potenţialului individual al cadrelor didactice prin distribuirea de 

responsabilităţi 

           Program 6.1: Încurajarea iniţiativei creatoare a cadrelor didactice prin cercuri de creaţie, 

participarea la programe competiţionale interactive. 

Ținta 7: Catalogul virtual 

          Program 7.1. Crearea catalogului virual pentru o mai bună comunicare școală-familie. 

Ţinta 8:  Utilizarea tehnologiilor moderne de învăţare 

           Program 8.1:   Înfiinţarea unui Centru de documentare şi informare (CDI). 

Ţinta 9: Atragerea de resurse extrabugetare prin închirierea sălilor de sport sau de festivităţi 

şi a altor spaţii şcolare în afara orelor de curs 

           Program 9.1.: Extinderea dotării unităţii şcolare cu sistem de supreveghere cu camere video. 

           Program 9.2.:   Deschiderea unei noi căi de acces pentru elevi în curtea Colegiului, prin 

adaptarea/ înlocuirea porții de acces din strada Roma. 

Ţinta 10:  Modernizarea bibliotecii prin achiziţia de carte şi prin bază de date computerizată 



 

44 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

Colegiul Naţional „I. L. CARAGIALEˮ București 

 

           Program 10.1.: Achiziţionarea unei baze de date necesară pentru modernizarea bibliotecii 

în vederea înregistrării fondului de carte. 

           Program 10.2.: Creşterea numărului de achiziţii în fondul bibliotecii. 

Ținta 11: Dotarea tuturor sălilor de clasă cu table smart și extinderea rețelei de internet. 

          Program 11.1.: Procedura de achiziție pentru dotarea sălilor de clasă cu table smart. 

          Program 11.2.: Extinderea rețelei de internet în întregul perimetru al Colegiului. 

Ţinta 12: Reconsiderarea parteneriatului şcoală – familie 

          Program 12.1.: Implicarea părinţilor în acţiuni legate de lectoratele Colegiu-părinţi-elevi. 

Ţinta 13: Schimburi de experienţă cu profesorii şi elevii din alte şcoli din ţară sau 

Comunitatea europeană 

          Program 13.1.: Accesarea programelor de parteneriat naţionale şi internaţionale Phare şi PEP 

(integrat – Grundtving, Comenius şi transversal) 

          Program 13.2.: Continuarea schimburilor culturale europene cu licee din Germania, Olanda, 

Belgia care implică elevii, părinţii şi cadrele didactice. 

Ţinta 14: Popularizarea rezultatelor şi activităţilor şcolii prin mass-media şi pe site-ul 

Colegiului 

          Program 14.1.:   Promovarea imaginii şcolii în mass-media şi pe site-ul Colegiul. 

          Program 14.2.:  Organizarea Simpozionului municipal anual pe o temă dată (Tradiţie a 

Colegiului din 2000). 

Ţinta 15: Elaborarea unei strategii de acreditare a specializărilor – științe sociale și științe 

ale naturii. 

         Program 15.1.:  Elaborarea strategiei de acreditare a unor noi specializări – științe sociale și 

științe ale naturii. 

 

Ţinta 1: Susţinerea performanţei elevilor         

Program 1.1: Continuarea colaborărilor între Colegiul nostru şi Universitatea Bucureşti, cu 

Universitatea Politehnică București. 

Obiective:  
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 Diversificarea pregătirii elevilor în vederea unor performanţe la concursuri şi olimpiade pe 

plan naţional. 

 Obţinerea unor certificate de colaborare din partea Universităţii. 

 

Rezultate aşteptate 

 Reluarea contractului cu Universitatea Bucureşti și cu Universitatea Politehnică. 

 Obţinerea de premii la concursuri şi olimpiade şcolare. 

 Certificatele de absolvire a programelor de pregătire. 

 

Context: Dezvoltarea interesului pentru pregătirea universitară. 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 

1.Identificarea 

nevoilor 

beneficiarilor 

unui program 

de pregătire în 

parteneriat cu 

Universitatea 

Chestionare 

Teste evaluare 

iniţială 

2 

săptămâni 

după 

testarea 

iniţială 

6-20.10 

Profesorii  

   

2. 

Identificarea 

cazurilor care 

necesită 

pregătire 

suplimentară 

în vederea 

aplicării unor 

programe 

remediale 

Chestionare 

Teste evaluare 

iniţială 

2 

săptămâni 

după 

testarea 

iniţială 

6-20.10 

Profesorii  

   

3. Formarea  

echipei 

responsabile 

cu aplicarea 

programelor 

sus-

menţionate 

Echipa 

1 

săptămână 

20-27.10 

Comisia 

diriginţilor 

Echipa 

managerială 
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4. Negocierea 

şi semnarea 

parteneriatelor 

cu 

Universităţi 

bucureştene 

Semnarea 

parteneriatelor 
1-10.11 

Echipa 

managerială 

Administrator 

financiar 

Universităţi 

bucureştene 
 Extrabugetar 

5. Elaborarea 

programelor 

remediale la 

disciplinele 

unde au fost 

identificate 

asemenea 

nevoi 

Elaborarea 

curriculei 

27.10-

3.11 
Profesorii    

Acordarea 

de prime 

extrabugetar 

6. Elaborarea 

graficului de 

pregătire 

derulate în 

şcoală pentru 

ambele 

programe 

Graficul 

desfăşurării 

evenimentelor 

1.11-3.11 
Comisia de 

orar 

   

7. 

Desfăşurarea 

cursurilor 

Cel puţin 25% 

din 

participanţi 

obţin rezultate 

superioare 

5.11-

22.06 
profesori 

   

8. Feed-back 

şi reluarea 

anuală a 

paşilor 3-6, cu 

îmbunătăţirea 

curriculei şi 

adaptarea 

metodelor de 

lucru conform 

feed-back-ului 

90% din elevi, 

părinţi, cadre 

didactice vor 

dori reluarea 

programului 

2020-

2021 
CEAC  

Chestionare 

multiplicate 

costurile 

aferente 

Buget local 
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Ţinta 1: Susţinerea performanţei elevilor        

Program    1.2.:  Crearea unei modalităţi de recompensare a performanţelor şcolare şi extraşcolare 

prin excursii şi programe speciale. 

Obiective:  

 Recompensarea performanţei elevilor participanţi la olimpiade, începând cu obţinerea de 

premii la faza municipală. 

 Recompensarea performanţei elevilor la învăţătură, obţinând media generală 10 în anul 

şcolar precedent. 

 

Rezultate aşteptate 

 Sporirea numărului de performanţe ale elevilor care participă şi obţin premii la fazele 

municipală şi naţională ale olimpiadelor. 

 Creşterea performanţelor individuale prin obţinerea unor medii cât mai mari. 

 

Context: Se impune crearea unui sistem de recompense datorită constatării cu privire la impactul 

pozitiv şi stimulator la nivelul elevilor a unui astfel de sistem de recompense. 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 

1. Identificarea 

elevilor cu 

performanţe 

şcolare deosebite 

şi participanţi la 

fazele superioare 

ale olimpiadelor şi 

concursurilor 

şcolare 

Lista cu 

elevii 

premianţi 

1-5.09 

Comisia de 

concursuri 

şcolare 

elevi Fără costuri 

 

2. Căutarea unor 

sponsori pentru 

prezentarea 

intenţiei 

Colegiului. 

Cel puţin un 

sponsor 
1-30.09 

Echipa 

managerială 

Părinţi 

profesori 

Elevi 

părinţi 
Fără costuri 
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3. Stabilirea 

echipei care va 

derula proiectul  

 

Formarea 

echipei 
1-5.09 C.A. profesori Fără costuri 

 

4. Încheierea 

contractului de 

sponsorizare 

Contractul 
30.09-

10.10 

Echipa de 

proiect 

Firma de 

turism 

Ş.a. 

Costul 

excursiei 
sponsorizari 

5. Recrutarea 

elevilor şi discuţii 

cu părinţii 

Lista cu elevii 

participanţi 

10.10-

20.10 

Echipa de 

proiect 

Elevi 

Părinţi 

 

Fără costuri  

6. Derularea 

proiectului 

Documentele 

vizitei, 

fotografii, 

dovezi ale 

parcurgerii 

unor 

obiective 

turistice 

Vacanţa 

de iarnă 

Echipa de 

proiect 
elevi 

Costuri 

asigurate 

prin 

sponsorizare 

 

7. Feed-back şi 

reluarea anuală a 

paşilor 1-6. 

Numărul 

elevilor 

participanţi la 

concursuri 

creşte cu 10% 

în anul şcolar 

următor 

2020-

2021 
CEAC elevi Fără costuri  

 

Ţinta 2: Adaptarea ofertei curriculare la nevoile reale de formare ale elevilor         

Program 2.1: Elaborarea de chestionare de evaluare a interesului populaţiei şcolare pentru anumite 

discipline şi formularea ofertei în concordanţă cu aceste chestionare. 

Obiective:  
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 Diversificarea ofertei curriculare în vederea unei adaptări eficiente la nevoile reale de 

formare ale elevilor. 

 Evaluarea corectă a aşteptărilor elevilor în privinţa ofertei curriculare 

 

Rezultate aşteptate 

 Identificarea nevoilor reale ale elevilor în vederea elaborării unei oferte de opţionale cât 

mai atractive. 

 Dezvoltarea locală specifică a curriculumului pentru filologie UNESCO.  

 

Context:  

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 

1. Aplicarea de 

chestionare elevilor 

pentru a afla 

interesele lor. 

Chestionare 

însumând cel 

puţin 80% 

din populaţia 

claselor a X-

a şi a XI-a 

15.01-

30.01 

CEAC 

Comisia de 

curriculum 

Elevi 

Diriginţi 

Multiplicarea 

chestionarelor 

 

2. Centralizarea 

chestionarelor şi 

prezentarea 

concluziilor 

Grafice 1-5.02 CEAC profesori Fără costuri 

 

3. Dezvoltarea locala 

de curriculum 

Curriculum 

la decizia 

şcolii pt 

clasele cu 

profil 

Filologie 

UNESCO 

12.09-

30.01 

Comisia de 

curriculum 
profesori Fără costuri 

 

4. Elaborarea ofertei 

curriculare în catedre 

şi prezentarea în C.P. 

Cel puţin trei 

cursuri 

opţionale 

pentru 

disciplinele 

alese de 

elevi. 

1.02-

27.02 

Comisii 

metodice 
Profesori Fără costuri 
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5. Avizarea ofertei în 

C.P. 
 

1-

15.03 

Consiliu 

profesoral 
Profesori Fără costuri 

 

6. Popularizarea 

ofertei în rândul 

elevilor şi notarea 

opţiunilor individuale 

Fişe de 

popularizare 

şi de notare a 

opţiunilor. 

15-

30.03 
diriginţi elevi 

Multiplicarea 

fişelor 

 

 

Ţinta 2: Adaptarea ofertei curriculare la nevoile reale de formare ale elevilor          

Program   2.2: Lectorat de consiliere privind cariera. 

Obiective:  

 Identificarea proiecţiilor individuale ale elevilor privind cariera sau studiile viitoare. 

 Eficientizarea relaţiilor cu mediul academic. 

 Comunicarea mai eficientă în relaţia elevi-părinţi-profesori privind cariera. 

 

Rezultate aşteptate 

 Prezenţa a cel puţin 50% dintre elevi şi părinţi 

 Definirea nevoilor de consiliere privind cariera contribuie la o bună orientare viitoare a 

absolvenţilor de liceu. 

 

Context: în societatea actuală, cariera reprezintă un aspect important al realizării de sine şi şcoala 

trebuie să fie un factor de orientare semnificativ. 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 

1. Aplicarea 

de 

chestionare 

privind 

necesitatea 

unor astfel 

de lectorate 

Cel puţin 

75% 

Chestionare 

25.09-

25.10 

CEAC 

Diriginţi 

Elevi 

Părinţi 

Multiplicarea 

chestionarelor 
 

2. Stabilirea 

echipei de 

proiect 

Echipa 15-25.09 CA  Fără costuri  
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3. Legături 

cu 

facultăţile  

solicitate 

pentru 

lectorate 

Cel puţin 3 

facultăţi 

Date ale 

întâlnirilor 

Echipa de 

proiect 
Facultăţi Fără costuri  

4. 

Organizarea 

lectoratelor 

Cel puţin 6 

întâlniri de-a 

lungul 

anului 

Datele 

întâlnirilor 

Echipa de 

proiect 

Elevi 

Părinţi 

Reprezentanţi 

facultăţi 

Fără costuri 

Facultăţile îşi 

popularizează 

la rândul lor 

oferta 

5. Prezenţa 

consilierului 

psiholog 

pentru 

aspecte 

specifice 

Consilier 

psiholog 

La fiecare 

întâlnire 

Echipa de 

proiect 
Participanţii Fără costuri 

 

6. Feed-

back şi 

monitorizare 

Fişe de 

monitorizare 

La 

sfârşitul 

proiectului 

CEAC Profesori 
Fişe de 

monitorizare 

 

 

Ţinta 2: Adaptarea ofertei curriculare la nevoile reale de formare ale elevilor          

Program   2.2: Lectorat de consiliere privind impactul învățării online. 

Obiective:  

 Identificarea proiecţiilor individuale ale elevilor privind impactul învățării online. 

 Eficientizarea relaţiilor cu mediul online. 

 Comunicarea mai eficientă în relaţia elevi-părinţi-profesori privind învățarea online. 

 

Rezultate aşteptate 

 Prezenţa a cel puţin 50% dintre elevi şi părinţi 

 Definirea nevoilor de consiliere privind cariera contribuie la o bună orientare viitoare a 

absolvenţilor de liceu. 

 

Context: în societatea actuală, cariera reprezintă un aspect important al realizării de sine şi şcoala 

trebuie să fie un factor de orientare semnificativ. 
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Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 

1. Aplicarea 

de 

chestionare 

privind 

necesitatea 

unor astfel 

de lectorate 

Cel puţin 

75% 

Chestionare 

25.09-

25.10 

CEAC 

Diriginţi 

Elevi 

Părinţi 

Multiplicarea 

chestionarelor 
 

2. Stabilirea 

echipei de 

proiect 

Echipa 15-25.09 CA  Fără costuri  

3. 

Proiectarea 

pentru 

lectorate 

Cel puţin 3 

întâlniei 

Date ale 

întâlnirilor 

Echipa de 

proiect 
Facultăţi Fără costuri  

4. 

Organizarea 

lectoratelor 

Cel puţin 6 

întâlniri de-a 

lungul 

anului 

Datele 

întâlnirilor 

Echipa de 

proiect 

Elevi 

Părinţi 

Reprezentanţi 

facultăţi 

Fără costuri 

Facultăţile îşi 

popularizează 

la rândul lor 

oferta 

5. Prezenţa 

consilierului 

psiholog 

pentru 

aspecte 

specifice 

Consilier 

psiholog 

La fiecare 

întâlnire 

Echipa de 

proiect 
Participanţii Fără costuri 

 

6. Feed-

back şi 

monitorizare 

Fişe de 

monitorizare 

La 

sfârşitul 

proiectului 

CEAC Profesori 
Fişe de 

monitorizare 

 

 

Ţinta 3: Corelarea pregătirii elevilor cu aspiraţiile acestora în vederea alegerii direcţiei de 

continuare a educaţiei 
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Program 3.1: Zilele ,,Porţilor deschise” şi colaborarea la Târgurile educaţionale pentru 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare eficientă. 

Obiective:  

 Comunicarea eficientă în echipă 

 Dezvoltarea spiritului de echipă 

 Găsirea unor soluţii creative la problemele specifice ale unui proiect. 

 

Rezultate aşteptate: 

 Participarea la Târgurile educaţionale şi la zilele ,,Porţilor deschise” a cel puţin 25% din 

elevii fiecărei clase 

 Capacitatea de a lucra în echipă în diverse situaţii concrete. 

 Dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la valorile C.N. ,,I. L. Caragiale” 

 

Context: Comunicarea eficientă, nevoia de implicare şi afilierea afectivă la caracteristicile unui 

grup sunt aspecte esenţiale ale societăţii de azi. 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 

1. Alcătuirea 

echipelor de 

participare 

Prezenţa cât 

mai multor 

elevi 

interesaţi 

15.01-

15.02 
CA elevi Fără costuri  

2. Incheierea de 

parteneriate cu 

şcolile generale  

Integrarea a 

cel puţin 5 

şcoli 

generale din 

sectorul 1 

15.02-

15.03 
Echipa 

Profesori 

Elevi 
Fără costuri  

3. Participarea unor 

profesori la 

şedinţele cu părinţii 

claselor terminale 

de gimnaziu 

Prezenţa la 

şedinţele cu 

părinţii din 

clasele 

terminale 

gimnaziale la 

şcolile de 

mai sus 

15.03-

15.04 
Echipa Profesori Fără costuri  
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4. Organizarea unei 

comisii de 

coordonare a Zilei 

Porţilor deschise 

Echipa 1/2.06 
Toţi 

participanţii 
Profesori Fără costuri  

5. Producerea unor 

materiale 

promoţionale 

Materiale 

promoţionale 

variate 

15.02-

1/2.06 

Echipa 

Elevi 

Profesori 

părinţi 

Elevi 

Părinţi 

Costuri 

materiale 

promoţionale 

Sponsorizari 

6. Participarea la 

târgul educaţional 

Materiale 

promoţionale 

variate 

15.05-

15.06 

Echipa 

Elevi 

Profesori 

 Fără costuri  

7. Feed-back şi 

monitorizare 

Fişe 

Elevii 

înscrişi în 

anul şcolar 

următor 

 CEAC    

 

Ţinta 3: Corelarea pregătirii elevilor cu aspiraţiile acestora în vederea alegerii direcţiei de 

continuare a educaţiei 

Program  3.2:  Participarea la Simpozionul municipal anual al Colegiului pe teme curriculare şi 

interdisciplinare. 

Obiective:  

 Comunicarea eficientă în echipă 

 Dezvoltarea spiritului de echipă 

 Găsirea unor soluţii creative la problemele specifice ale unui proiect. 

 Afilierea la tradiţia instituţiei 

 Promovarea imaginii şcolii 

 

Rezultate aşteptate: 

 Elaborarea unor materiale de calitate 

 Redactarea cărţii Simpozionului anual. 
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Context: identificarea şi păstrarea tradiţiilor confirmă apartenenţa la valorile unei instituţii care îi 

readuce an de an pe foştii absolvenţi alături de elevii din clasele a IX-a. 

Acţiuni Indicatori de 

performanţă 

timp Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Surse de 

finanţare 

1. Alcătuirea echipelor de 

participare 

Prezenţa cât 

mai multor 

elevi interesaţi 

15.01-

15.02 
CA elevi 

Fără 

costuri 
 

2. Identificarea 

proiectelor de participare 

în fiecare catedră 

Prezenţa cât 

mai multor 

elevi interesaţi 

15.01-

15.02 

Şefii de 

catedră 
 

Fără 

costuri 
 

3. Alcătuirea 

programului de 

simpozion 

Program cât 

mai variat şi 

mai atractiv 

15.02-

25.02 
Echipa  

Fără 

costuri 
 

4. Desfăşurarea 

simpozionului 

Număr mare 

de participanţi 

Aprilie-

mai 

2021 

Echipa    

5. Acordarea de 

Diplome, mape de 

participare 

 
Mai 

2021 
Echipa   

Prin 

parinţi 

6.feed-back şi 

monitorizare 
fişe 

Iunie 

2021 
CEAC    

 

Ţinta 3: Corelarea pregătirii elevilor cu aspiraţiile acestora în vederea alegerii direcţiei de 

continuare a educaţiei 

 Program   3.3: Revista şcolii. 

Obiective:  

 Dezvoltarea şi sporirea competenţelor de exprimare în scris 

  Comunicarea eficientă în echipă 

 Dezvoltarea spiritului de echipă 

 Găsirea unor soluţii creative la problemele specifice ale unui proiect. 

 Promovarea imaginii şcolii 
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Rezultate aşteptate 

 Elaborarea unor materiale de calitate 

 Conceperea unei reviste a liceului foarte atractive 

 

Context: identificarea şi păstrarea tradiţiilor confirmă apartenenţa la valorile unei instituţii care îi 

readuce an de an pe foştii absolvenţi alături de elevii din clasele a IX-a. 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 

1. Formarea comisiilor 

şi a  echipelor 
Comisia 1-9.09 

Comisia de 

proiecte 
Elevi   

2. Colectarea 

materialelor 

Ilustrarea a 

cel puţin două 

materiale 

originale 

pentru 

rubricile 

ediţiei 

10.09-

15.12 

Comisia de 

promovare a 

imaginii 

Redacţia 

,,Funigei” 

Elevi 

Părinţi 

Profesori 

  

3.Publicarea revistei 

Apariţia 

revistei 

,,Funigei” 

15.01 
Redacţia 

revistei 
  sponsorizare 

4. Bugetare şi 

distribuire 
 25.01     

5. Feed-back şi 

monitorizare 
chestionare  CEAC    

 

Ținta 4: Înființarea unui laborator de robotică la etajul 4 

Program 4.1.: Înființarea unui laborator de robotică la etajul 4 

Obiective:  

 Școala răspunde nevoilor elevilor. 

 Derularea activităţii instructive  va dobândi eficienţă mai mare. 

 

Rezultate aşteptate 



 

57 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

Colegiul Naţional „I. L. CARAGIALEˮ București 

 

 Pasionații de robotică vor avea posibilitatea să practice activități specifice. 

Context: nevoia de perfecţionare a bazei materiale în contextul modernizării procesului educativ 

centrat pe elev. 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 

1. Identificarea 

nevoilor privind 

spațiul laboratorului 

de robotică 

Lista 

necesităților 
1-15.12 CA Contabil o  

2. Alocarea în buget 

a fondurilor necesare 

pentru amenajarea 

spațiului 

Obţinerea unei 

sume care să 

asigure 

achiziția 

materialelor 

15.12-

30.03 
CA Primăria 4500 lei 

Buget 

local 

Primărie 

3. Întocmirea 

documentației de 

achiziție 

Documente 

contabile 

specifice 

1-15.10 Contabilitate 
Contabili

tate 
  

4. Monitorizarea 

progresului 
Observație 

20.04-

15.06 
 

Administ

rator 
  

5, Diseminarea 

informaţiilor 

Profesori și 

elevi 
15.06 Profesori    

6. Monitorizare 
Fişe 

 

În anul 

școlar 

următor 

    

 

Ţinta 5: Monitorizarea formării continue a cadrelor didactice 

 Program 5.1: Eficientizarea procesului educativ prin centrarea pe elev, susţinută prin 

perfecţionarea continuă a cadrelor didactice. 

Obiective:  

 Scoala va avea un personal didactic cât mai calificat 

 Derularea activităţii instructive  va dobândi eficienţă mai mare. 
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Rezultate aşteptate 

 Fiecare profesor va parcurge câte un curs de perfecţionare în intervalul 2015-2017 

Context: nevoia de perfecţionare a cadrelor didactice în contextul modernizării procesului 

educativ centrat pe elev. 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 

Partener

i 
Cost 

Surse de 

finanţare 

1. Identificarea 

cadrelor didactice cu 

deficit de 

perfecţionare 

Chestionare 1-30.09 CA 
Profe-

sori 

Multiplic

are 

chestiona

re 

 

2. Alocarea în buget 

a fondurilor necesare 

pentru perfecţionare 

Obţinerea unei 

sume care să 

asigure 

prticiparea cel 

puţin 30% 

dintre profesori 

la cursuri 

1-30.09 CA Primăria 4500 lei 
Buget local 

Primărie 

3. Popularizarea 

ofertei 
Cursuri CCD 1-15.10 

Comisia de 

perfecţionare 
   

4. Monitorizarea 

cursanţilor 
      

5, Diseminarea 

informaţiilor 
Cursanţii 

Pe 

parcursul 

anului 

Comisia de 

perfecţionare 
   

6. Monitorizare 
Fişe 

 

La 

sfârşitul 

anului 

şcolar 

    

 

Ţinta 5: Monitorizarea formării continue a cadrelor didactice 

Program 5.2: Folosirea mijloacelor moderne de învăţământ la lecţii, inclusiv platformele AEL și 

TEAMS. 
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Obiective:  

 Creşterea eficienţei actului de predare 

 

Rezultate aşteptate: 

 70% dintre profesori vor folosi la cel puţin 25% dintre lecţii materiale didactice pe 

videoproiector 

 75% dintre profesori vor susţine cel puţin o lecţie pe semestru în laboratorul AEL. 

 Crearea contului global microsoft teams cnilcb.ro 

 Înființarea catedralei virtuale și a claselor. 

 Desfășurarea orelor online în condițiile pandemiei de covid-19. 

 

Context: în contextul modernizării procesului educativ, folosirea platformei AEL ajută la o mai 

bună relaţie între familie şi performanţa şcolară a elevului. 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 

1. Identificarea 

persoanelor care nu 

au abilităţi de 

utilizare a 

calculatorului 

Fişa 
1-

25.09 

CA 

Comisia de 

perfecţionare 

   

2. Pregătirea  prin 

cursuri ECDL 

Înscrierea la 

curs 

15.10 

22.06 
  

Consturi 

individuale 
 

3.Informare şi 

instruire cu 

platforma AEL și 

TEAMS 

Platforma 

AEL 

Platforma 

TEAMS 

   Scoala extrabugetar 

4. Procurare de soft 

educaţional 
Softul AEL    1000  euro  

5.Programare de 

lecţii deschise pe 

discipline 

Cel puţin o 

lecţie la 

fiecare 

disciplină 

Aprilie 

2021 

Comisia de 

perfecţionare 
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6.Încărcarea 

platformei AEL / 

TEAMS 

Platforma 

AEL 

încărcată/ 

TEAMS 

Aprilie 

2021 
Tehnician    

7. Planificarea 

desfăşurării lecţiilor 

Grafic 

 

Martie 

2021 
    

8.Monitorizarea 

eficienţei folosirii 

platformei  AEL/ 

TEAMS 

Fişe 

 
     

 

 

 

Ţinta 6:  Valorificarea potenţialului individual al cadrelor didactice prin distribuirea de 

responsabilităţi 

Program 6.1: Încurajarea iniţiativei creatoare a cadrelor didactice prin cercuri de creaţie, 

participarea la programe competiţionale interactive. 

Obiective:  

 Înfiinţarea unor cercuri de creaţie, sportive sau echipe de teatru 

Rezultate aşteptate 

 Cerc de creaţie 

 Grupare sportivă 

 Echipă de teatru 

 

Context: creativitatea cadrelor didactice se corelează permanent celei a elevilor 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 

1. Propuneri venite de la 

cadrele didactice 

Listă cu 

propuneri 

15.09-

15.10 

Şefii de 

catedră 
 Fără costuri  
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2. Stabilirea echipelor CA 
15.10-

25.10 
CA  Fără costuri  

3. Popularizare în rândul 

elevilor 
Afişe 

25.10-

15,11 
echipa  Fără costuri  

4. Stabilirea unei 

finalităţi pentru cercuri 

sau teatru 

Prin reprezentarea în cel 

puţin câte o competiţie 

Revista şcolii 
Anul 

şcolar 

Responsbili 

cercuri 
 sponsorizare  

5. Recompensarea 

participanţilor 
      

6. Monitorizarea 

activităţii 
Fişe 

Sfârşit 

an 

şcolar 

CEAC  Fără costuri  

 

Ținta 7: Catalogul virtual 

          Program 7.1. Crearea catalogului virual pentru o mai bună comunicare școală-familie. 

Obiective:  

 Realizarea unei comunicări mai eficiente între şcoală şi părinţi 

 

Rezultate aşteptate 

 Reducerea absenteismului cu 50% 

 Creşterea performanţei şcolare a elevilor 

Context: comunicarea între familie şi şcoală este de multe ori slabă din pricina programelor 

aglomerate ale părinţilor 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 

1. Stabilirea echipei de 

lucru 
Echipa 

15.09-

25.09 

CA 

Comisia 

diriginţilor 
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2. Solicitare de ofertă 

pentru catalog online 

Cel puţin 

două oferte 

25.09-

30.09 
echipa    

3, Alegerea ofertei in 

prezenţa 

reprezentanţilor 

parintilor 

 1-12.10 echipa  
Cost de 

achiziţie 

Reprezentanţi 

părinţi 

4. Popularizarea 

catalogului la nivelul 

profesorilor, elevi, 

părinţi 

Anunţuri pe 

site 
15.10 echipa    

5. Obtinerea de fonduri 

de la comitetul de 

părinţi 

Fondurile 

necesare 
20.10 Părinţi  

Cost de 

achiziţie 

Reprezentanţi 

părinţi 

6. Demararea activităţii       

7. Monitorizare   CEAC    

 

Ţinta 8:  Utilizarea tehnologiilor moderne de învăţare 

Program 8.1:   Înfiinţarea unui Centru de documentare şi informare (CDI). 

Obiective:  

 Informare mai eficientă 

 

Rezultate aşteptate: 

 Înfiinţarea centrului 

 

Context: Nevoia unei informări permanente a cadrelor didactice şi a elevilor 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 

1. Stabilirea spaţiului 

disponibil 

Găsirea 

spaţiului 

1-

10.09 
CA  

Fără 

costuri 
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2. Stabilirea condiţiilor 

materiale şi financiare 

legate de constituirea 

CDI 

Condiţii 

materiale 

10.09-

10.10 
CA  

Fără 

costuri 
 

3. Demararea 

demersurilor legale 

Documentaţia 

necesară 

Referat de 

necesitate 

15.10 CA  
Fără 

costuri 
 

4. Finalizarea 

demersurilor şi 

realizarea CDI 

CDI 2 ani CA  
Costuri 

specifice 

Buget 

local 

5. Monitorizare fişe  CEAC  
Fără 

costuri 
 

 

 

 

Ţinta 9: Atragerea de resurse extrabugetare prin închirierea sălilor de sport sau de festivităţi 

şi a altor spaţii şcolare în afara orelor de curs           

Program 9.1: Extinderea dotării unităţii şcolare cu sistem de supreveghere cu camere video. 

Obiective:  

 Monitorizarea accesului în şcoală 

 Securizarea spaţiilor de acces şi şcolare 

 

Rezultate aşteptate 

 Monitorizarea accesului în şcoală  

 

Context: monitorizarea eficientă a accesului în şcoală 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 
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1.Demararea 

demersurilor legale 

privind dotarea cu cartelă 

magnetică 

Referat de 

necesitate 
1.09 CA  

Fără 

costuri 
 

2. Organizarea spaţiilor 

de acces 

Schema 

clădirii 
15.10 CA  

Fără 

costuri 
 

3. Cererea adresată către 

primarie 

 

Cererea 

 
25.10 CA  

Buget 

local 

Buget 

local 

4. Monitorizare Fişe  CEAC    

 

Ţinta 9: Atragerea de resurse extrabugetare prin închirierea sălilor de sport sau de festivităţi 

şi a altor spaţii şcolare în afara orelor de curs 

Program  9.2:   Deschiderea unei noi căi de acces pentru elevi în curtea Colegiului, prin adaptarea/ 

înlocuirea porții de acces din strada Roma. 

Obiective:  

 Fluidizarea accesului în şcoală dimineaţa şi la prânz 

Rezultate aşteptate 

 Deschiderea căii de acces 

 

Context: în vederea unei mai bune desfăşurări a eccesului în şcoală. 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 

1. Reorganizarea 

serviciului  de pază 

Schema 

serviciului de 

pază 

10.09-

10.10 
CA    

2. Stabilirea traseului 

intern de parcurs al 

elevilor 

Traseul intern 

de parcurs 
15.10 CA  

Logistică 

şcoală 

Buget 

local 

3. Amenajari, igienizari 
Referat de 

necesitate 

18.10-

18.11 

Administrator 

financiar 
  Primarie 
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Administrator 

de patrimoniu 

Buget 

local 

4. Instalarea de 

indicatoare şi marcaje 

Indicatoarele 

de acces 

20-

25.11 

Administrator 

de patrimoiu 
 

Buget 

şcoală 
 

5. Popularizare în rândul 

elevilor 
Site 

25-

30.11 
CA    

6. Monitorizare Fişe 
Sfârşit 

sem 1 
CEAC    

 

Ţinta 10:  Modernizarea bibliotecii prin achiziţia de carte şi prin bază de date computerizată           

Program 10.1: Achiziţionarea unei baze de date necesară pentru modernizarea bibliotecii în 

vederea înregistrării fondului de carte.            

Obiective:  

 Creşterea eficienţei bibliotecii şcolii 

 

Rezultate aşteptate 

 Crearea bazei de date 

Context:  modernizarea bazei de date a şcolii 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 

1. Demararea demersului 

de achiziţionare a bazei 

de date 

Documentaţie 
30.11-

15.12 
CA    

2. Demararea 

demersurilor pentru 

deblocarea postului si 

angajarea bibliotecarei 

Referat 
15.12-

15.02 
CA    

3. Achiziţionarea bazei 

de date 
Baza de date martie CA  

Buget 

local 

Buget 

local 

4. Incarcarea bazei de 

date 

Completarea 

bazei de date 
august Bibliotecar    
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5. Monitorizare   CEAC    

 

Ţinta 10:  Modernizarea bibliotecii prin achiziţia de carte şi prin bază de date computerizată 

Program   10.2: Creşterea numărului de achiziţii în fondul bibliotecii. 

Obiective:  

 Sporirea fondului bibliotecii şcolare 

 

Rezultate aşteptate 

 Achiziţionarea de noi cărţi 

 

Context: instituţia îşi propune să ofere un inventar bogat de cărţi 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 

1. Stabilirea unui 

necesar de carte 

catedre 

liste 

Până la 

sfârşitul 

lunii 

octombrie 

    

2. Solicitare de fonduri 

pentru achiziţie de 

carte 

Primirea 

cărţilor 
Tot anul Bibliotecar  

Buget 

şcoală 
 

3.Înregistrarea cărţilor 
Încărcarea 

bazei de date 

Septembrie 

2021 
bibliotecar   

Buget 

local 

4. Monitorizare   CEAC    

 

Ţinta 11:  Dotarea tuturor sălilor de clasă cu table smart și extinderea rețelei de internet 

Program 11.1.: Procedura de achiziție pentru dotarea sălilor de clasă cu table smart. 

Obiective:  

 Modernizarea procesului educațional 

 

Rezultate aşteptate 
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 Achiziţia a 44 de table smart și a aparaturii complementare 

 

Context: instituţia îşi propune să ofere un învățământ modern, variat și flexibil 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 

1. Stabilirea unui caiet 

de sarcini  
liste 

Până la 

sfârşitul 

lunii 

octombrie 

Contabilitate 

Primăria 

Sectorului 

1 

9 mil Bugetate 

2. Solicitare de fonduri 

pentru achiziţie de 

aparatură 

Cererea 

aprobată 

Până la 

sfârşitul 

lunii 

octombrie 

Director 

Primăria 

Sectorului 

1 

Buget 

şcoală 
Bugetate 

3.Înregistrarea tablelor 

smart 

Încărcarea 

bazelor de 

date 

Decembrie 

2021 

Administrator 

de patrimoniu 

Contabilitate 

 - 
Buget 

local 

4. Monitorizare   CEAC    

 

Ţinta 11:  Dotarea tuturor sălilor de clasă cu table smart și extinderea rețelei de internet 

Program 11.2.: Extinderea rețelei de internet în întregul perimetru al Colegiului. 

Obiective:  

 Modernizarea procesului educațional 

 

Rezultate aşteptate 

 Încheierea contractelor 

 

Context: instituţia îşi propune să ofere un învățământ modern, variat și flexibil 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 
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1. Stabilirea unui caiet 

de sarcini  
liste 

Până la 

sfârşitul 

lunii 

octombrie 

Contabilitate 

Primăria 

Sectorului 

1 

 Bugetate 

2. Solicitare de fonduri 

pentru achiziţie de 

aparatură 

Cererea 

aprobată 

Până la 

sfârşitul 

lunii 

octombrie 

Director 

Primăria 

Sectorului 

1 

Buget 

şcoală 
Bugetate 

3.Înregistrarea 

aparaturii 

Încărcarea 

bazelor de 

date 

Decembrie 

2021 

Administrator 

de patrimoniu 

Contabilitate 

 - 
Buget 

local 

4. Monitorizare   CEAC    

 

Ţinta 12: Reconsiderarea parteneriatului şcoală – familie 

Program 12.1: Implicarea părinţilor în acţiuni legate de lectoratele Colegiu-părinţi-elevi. 

Obiective:  

 Identificarea punctelor vulnerabile în comunicarea părinţi-şcoală. 

 Eficientizarea relaţiilor părinţilor cu şcoala. 

 Comunicarea mai eficientă în relaţia elevi-părinţi-profesori. 

 

Rezultate aşteptate 

 Dialoguri tripartite şcoală – elevi – părinţi. 

 

Context: o comunicare eficientă între părinţi şi şcoală creează premisele unor rezultate mai 

performante ale elevilor 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 

1. Stabilirea domeniilor 

de interese pe nivele de 

studiu 

Domeniile de 

interese 

15.10-

15.11 
CA  

Fără 

costuri 
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2. Stabilirea echipelor 

responsabile 
Echipa 

15.11-

25.11 
CA  

Fără 

costuri 
 

3. Parteneriate cu ONG şi 

universităţi pentru 

organizarea de lectorate 

Parteneriate  Echipa  
Fără 

costuri 
 

4. Ciclu inferior va fi 

informat asupra ordinelor 

de ministru, popularizare 

legată de admiterea in 

ciclul superior 

Întâlnirile  Echipa parteneriat 
Fără 

costuri 
 

5. Monitorizare Fişe  CEAC    

 

Ţinta 13: Schimburi de experiență cu profesorii și elevii din alte școli din țară sau Europa 

Program 13.1: Accesarea programelor de parteneriat naționale și internaționale Phare și PEP 

Obiective:  

 Identificarea punctelor vulnerabile în comunicarea părinţi-şcoală. 

 Eficientizarea relaţiilor părinţilor cu şcoala. 

 Comunicarea mai eficientă în relaţia elevi-părinţi-profesori. 

 

Rezultate aşteptate 

 Dialoguri tripartite şcoală – elevi – părinţi. 

 

Context: o comunicare eficientă între părinţi şi şcoală creează premisele unor rezultate mai 

performante ale elevilor 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 

1. Stabilirea domeniilor 

de interese pe nivele de 

studiu 

Domeniile de 

interese 

15.10-

15.11 
CA  

Fără 

costuri 
 

2. Stabilirea echipelor 

responsabile 
Echipa 

15.11-

25.11 
CA  

Fără 

costuri 
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3. Parteneriate cu ONG şi 

universităţi pentru 

organizarea de lectorate 

Parteneriate  Echipa  
Fără 

costuri 
 

4. Ciclu inferior va fi 

informat asupra ordinelor 

de ministru, popularizare 

legată de admiterea in 

ciclul superior 

Întâlnirile  Echipa parteneriat 
Fără 

costuri 
 

5. Monitorizare Fişe  CEAC    

 

Ţinta 13: Schimburi de experiență cu profesorii și elevii din alte școli din țară sau Europa 

Program 13.1: Continuarea schimburilor culturale europene cu licee din Germania, Olanda, 

Belgia care implică elevii, părinții și cadrele didactice.. 

Obiective:  

 Identificarea punctelor vulnerabile în comunicarea părinţi-şcoală. 

 Eficientizarea relaţiilor părinţilor cu şcoala. 

 Comunicarea mai eficientă în relaţia elevi-părinţi-profesori. 

 

Rezultate aşteptate 

 Dialoguri tripartite şcoală – elevi – părinţi. 

 

Context: o comunicare eficientă între părinţi şi şcoală creează premisele unor rezultate mai 

performante ale elevilor 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 

1. Stabilirea domeniilor 

de interese pe nivele de 

studiu 

Domeniile de 

interese 

15.10-

15.11 
CA  

Fără 

costuri 
 

2. Stabilirea echipelor 

responsabile 
Echipa 

15.11-

25.11 
CA  

Fără 

costuri 
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3. Parteneriate cu ONG şi 

universităţi pentru 

organizarea de lectorate 

Parteneriate  Echipa  
Fără 

costuri 
 

4. Ciclu inferior va fi 

informat asupra ordinelor 

de ministru, popularizare 

legată de admiterea in 

ciclul superior 

Întâlnirile  Echipa parteneriat 
Fără 

costuri 
 

5. Monitorizare Fişe  CEAC    

 

Ţinta 14: Popularizarea rezultatelor și a activităților școlii prin mass-media și prin site-ului 

Colegiului 

Program 14.1: Promovarea imaginii școlii prin mass-media și site-ul Colegiului 

Obiective:  

 Identificarea punctelor vulnerabile în comunicarea părinţi-şcoală. 

 Eficientizarea relaţiilor părinţilor cu şcoala. 

 Comunicarea mai eficientă în relaţia elevi-părinţi-profesori. 

 

Rezultate aşteptate 

 Dialoguri tripartite şcoală – elevi – părinţi. 

 

Context: o comunicare eficientă între părinţi şi şcoală creează premisele unor rezultate mai 

performante ale elevilor 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 

1. Stabilirea domeniilor 

de interese pe nivele de 

studiu 

Domeniile de 

interese 

15.10-

15.11 
CA  

Fără 

costuri 
 

2. Stabilirea echipelor 

responsabile 
Echipa 

15.11-

25.11 
CA  

Fără 

costuri 
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3. Parteneriate cu ONG şi 

universităţi pentru 

organizarea de lectorate 

Parteneriate  Echipa  
Fără 

costuri 
 

4. Ciclu inferior va fi 

informat asupra ordinelor 

de ministru, popularizare 

legată de admiterea in 

ciclul superior 

Întâlnirile  Echipa parteneriat 
Fără 

costuri 
 

5. Monitorizare Fişe  CEAC    

 

Ţinta 14: Popularizarea rezultatelor și a activităților școlii prin mass-media și prin site-ului 

Colegiului 

Program 14.2: Organizarea Simpozionului municipal anual pe o temă dată 

Obiective:  

 Identificarea punctelor vulnerabile în comunicarea părinţi-şcoală. 

 Eficientizarea relaţiilor părinţilor cu şcoala. 

 Comunicarea mai eficientă în relaţia elevi-părinţi-profesori. 

 

Rezultate aşteptate 

 Dialoguri tripartite şcoală – elevi – părinţi. 

 

Context: o comunicare eficientă între părinţi şi şcoală creează premisele unor rezultate mai 

performante ale elevilor 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Timp 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 

1. Stabilirea domeniilor 

de interese pe nivele de 

studiu 

Domeniile de 

interese 

15.10-

15.11 
CA  

Fără 

costuri 
 

2. Stabilirea echipelor 

responsabile 
Echipa 

15.11-

25.11 
CA  

Fără 

costuri 
 



 

73 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

Colegiul Naţional „I. L. CARAGIALEˮ București 

 

3. Parteneriate cu ONG şi 

universităţi pentru 

organizarea de lectorate 

Parteneriate  Echipa  
Fără 

costuri 
 

4. Ciclu inferior va fi 

informat asupra ordinelor 

de ministru, popularizare 

legată de admiterea in 

ciclul superior 

Întâlnirile  Echipa parteneriat 
Fără 

costuri 
 

5. Monitorizare Fişe  CEAC    

 

 

Ţinta 15: Elaborarea unei strategii de acreditare a specializărilor – științe sociale și științe 

ale naturii 

Program 15.1:  Elaborarea strategiei de acreditare a unor noi specializări – științe sociale și științe 

ale naturii. 

Obiective: 

 Asigurarea unui învăţământ inclusiv, în acord cu cererea beneficiarilor, prin continuitatea 

procesului educativ pe parcursul şcolii gimnaziale şi liceale. 

 Formarea unor clase cu nivel performant de pregătire pentru profilul bilingv, limba 

germană şi limba română. 

Rezultate aşteptate: 

 Creşterea performanţei şcolare a elevilor. 

 Crearea unei tradiţii şi a sentimentului de afiliere la o tradiţie a instituţiei noastre. 

Context: diagnoza mediului extern confirmă existenţa unui interes deosebit pentru clasele cu profil 

real, științe ale naturii și uman, științe sociale. 
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Acţiuni 

Indicatori 

de 

performanţă 

Timp 
Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 

finanţare 

1. Stabilirea 

echipei de lucru 
Echipa 

10.10-

15.10 

CA 

Comisia de 

curriculum 

   

2. Alcatuirea 

ofertei 

educationale 

Oferta 

educaţională 

17.10-

25.10 
echipa  

Estimare 

buget 

Estimare 

buget 

3. Popularizarea 

ofertei 

educationale la 

nivelul claselor a 

IV-a din Bucuresti 

și la nivelul 

claselor a VIII-a 

(participarea la 

sedintele cu 

parintii, distribuire 

de materiale 

promotionale, 

Targul de Oferta 

Educationala) 

Documente 

25.10-

15.06. 

2016 

echipa  Materiale  

4. Alcatuirea 

schemelor orare, 

stabilirea clara a 

ofertei de activitati  

Schema 

orară 

15.06-

15.07 

Comisia de 

orar 
   

5. Încheierea unui 

contract de 

principiu pentru 

servirea mesei de 

pranz 

Contractele 
15.06-

15.08 
CA 

Reprezentanţi 

ai părinţilor 

Costuri 

contractuale 

Buget 

local 
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6.  Încadrarea 

personalului 

didactic 

Fişa 

postului 

15.06-

15.08 

Comisia de 

orar 

   

7. Alcatuirea 

logisticii testarii 

pentru admiterea 

in clasa 

Teste 

Proceduri de 

admitere 

15.08-

5.09 

Comisii 

metodice 

   

8. Testarea 

elevilor si 

publicarea 

rezultatelor 

Proceduri de 

selecţie 

16.08-

5.09 

Comisia de 

examinare 

   

9. Pregatirea 

inceperii anului 

scolar 

Festivitatea 

de 

deschidere 

11.09     

10. Monitorizare 

Analizarea la 

sfarsitul primului 

semestru a: 

nivelului de 

satisfactie al 

beneficiarilor, 

punctelor bune și 

slabe în pregătirea 

elevilor, 

rezultatelor 

obținute la 

învățătură. 

Alcătuirea unor 

planuri remediale 

pentru punctele 

slabe inregistrate 

Chestionare 

Statistici 

Semestrul 

I  

 

22.12 

CEAC 

 

 

CP 

CA 

   

11. Monitorizare 

Repetarea 

acelorași analize la 

sfârșitul anului 

Chestionare Sem I CEAC 

CP 

CA 

   



 

76 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

Colegiul Naţional „I. L. CARAGIALEˮ București 

 

școlar și propuneri 

de remediere 

 

 


