
Raport anual de evaluare internă a calităţii

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

D01 Denumire completă Cod Sirues Judeţ Localitate

COLEGIUL NATIONAL 
'CONSTANTIN 
CANTACUZINO' 
TARGOVISTE

1256735 DÂMBOVIŢA TÂRGOVIŞTE

D02 Mediul de rezidenţă:
Urban

D03 Poziţionarea şcolii în localitate:
Zonă semiperiferică

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

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

Da

I. Date de identificare a unităţii de învăţământ 

Raport pentru anul şcolar 2020 - 2021 Finalizat,având starea  finalizat

14.10.2021la data de
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D05 Tipul unităţii de învăţământ (conform cu prevederile O.MECTS nr. 6564/2011, 
completat şi modificat prin O.MECTS nr. 3283/2012):
Colegiu Naţional

D06 Tipul unităţii, în funcţie de forma de proprietate:

publică

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

Buget pe anul anterior Buget pe anul în curs

8643157.00 9090068.00

D08 Tipul unităţii, în funcţie de forma de educaţie:

Unitate de învăţământ tradiţional, cu clase de învăţământ alternativ

D09 Responsabilităţi în reţea:

unitate cu personalitate juridică, fără structuri subordonate

D10 Dacă este unitate coordonatoare:

numărul total de unităţi coordonate (structuri) din subordine 0.00

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

0.00

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

Unitatea 
coordonatoare

Structurile 
subordonate

primar Da Nu

gimnazial Da Nu

liceal Da Nu

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

Uman Da

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

Pedagogic Da

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

Nici un răspuns selectat.

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

Unitatea coordonatoare Structurile subordonate

un schimb

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

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

limba română Da

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

limba engleză Da

limba franceză Da

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

Structuri 
Subordonat
e

Program 
de studiu 
bilingv

Program 
de studiu 
intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Total 
unitate

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
primar (CP-IV)

16.00 0.00 16.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
gimnazial (V-
VIII)

8.00 0.00 8.00
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Numărul de 
clase din 
învăţământul 
liceal (IX-XII/XIII)

23.00 0.00 23.00

Total 47.00 0.00 47.00

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

unitate

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (CP-
IV)

481.00 0.00 481.00

Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial (V-
VIII)

236.00 0.00 236.00

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

648.00 0.00 648.00

Total 1365.00 0.00 1365.00

Total grădiniţă 0 0 0

Total niveluri şcoală 1365.00 0.00 1365.00

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

Numărul de elevi din învăţământul primar (CP-IV) 4.00

Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-
VIII)

0.00

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

1.00

Total 5.00
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D20 Dacă în unitate sunt organizate şi alte forme de învăţământ sau programe 
("Învăţământ seral", "Cu frecvenţă redusă", "Program "A doua şansă""),  
numărul de clase şi de elevi cuprinşi în aceste forme este:

Total unitate şi forme de 
învăţământ

Număr de 
clase

Număr de elevi Total Clase Total Elevi

Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
primar 

0.00 0.00 (ante)prescolar 0 0

Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
secundar inferior

0.00 0.00 primar 19 573

Cu frecventa - 
seral:  
învăţământ liceal

0.00 0.00 gimnaziu 8 236

Cu frecventa - 
seral: - 
învăţământ 
postliceal 

0.00 0.00 liceu 23 648

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
primar

0.00 0.00 postliceal 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
gimnazial

0.00 0.00 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ liceal 
ciclul inferior

0.00 0.00 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ liceal 
ciclul superior

0.00 0.00 0 0

Total 0.00 0.00 50 1457

Situaţia claselor şi a efectivelor şcolare pe filiere, profiluri şi specializări
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D24 În cadrul unităţii (coordonatoare şi structuri), 
se regăsesc următoarele situaţii (DA/NU): 
Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

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

Nu Nu

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

Nu Nu

D21 Filiera teoretică

D21a Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil umanist Filologie 4.00 121

Profil umanist Ştiinţe sociale 3.00 88

Profil real Matematică–informatică 4.00 106

Profil real Ştiinţe ale naturii 4.00 115

D23 Filiera Vocaţională

D23a Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Nici un răspuns selectat.

D23c Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Nici un răspuns selectat.

D23e Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Nici un răspuns selectat.

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

În grădiniţă număr 
copii

În şcoală număr 
elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

Rromi 0 5 0 0.34

Română 0 1360 0 93.34

Total 0 1365 0 93.69

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

În grădiniţă număr 
copii

În şcoală număr 
elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

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

0 20 0 1.37

Cel putin un parinte 
are studii medii (liceu 
absolvit)

0 585 0 40.15

Cel putin un parinte 
are studii superioare

0 760 0 52.16

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

0 0 0 0

Total 0 1365 0 93.69

Număr mediu ani 
studiu

0 14.17

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

Elevi autodeclarati 0.00 5.00
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D28 Dacă în unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), pentru elevii de la 
învăţământul cu  forma „Învăţământ de zi” şi /sau din programul „A 
doua şansă” există elevi aparţinând unor grupuri vulnerabile, numărul 
de elevi din fiecare grup vulnerabil este următorul: Spaţiul rezervat 
(liniile 13, 14 şi 15 din tabelul de mai jos) conţine, dacă este cazul, alte 
situaţii din unitate, cu precizarea  caracteristicii grupului aparţinător şi 
a numărului de elevi

Formă învăţământ Grup Vulnerabil În şcoală număr elevi

Unitatea 
coordonatoare

Structuri 
subordonate

Învăţământ de zi Elevi cu nevoi speciale de educaţie (CES) 5 0

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

32 0

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

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

În şcoală 
număr elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

sub 30 de minute 0 1275 0 87.51

intre 30 si 60 de minute 0 78 0 5.35

peste 60 de minute 0 12 0 0.82

Total 0 1365 0 93.69

Timp mediu 0 17.37

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

[%]

Cu domiciliul în aceeaşi localitate cu şcoala: 1129 77.49

Cu domiciliul în altă localitate, care fac navetă 
zilnică

124 8.51
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Din alte localităţi care stau in gazda sau la 
internat

112 7.69

Total 1365 93.69

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

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

Fără mijloace de transport  în comun drum accesibil 

D32 Comunicarea dintre unitatea coordonatoare şi 
structurile subordonate:

Nici un răspuns selectat.

IV. Baza materială 

(1) Infrastructura şcolară

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

Număr săli

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

Utilizate pt. 
procesul 
propriu

Spaţiu 
excedentar 
în 
conservare

Neutilizate 
din cauza 
stării tehnice

Utilizate pt. 
procesul 
propriu

Spaţiu 
excedentar 
în 
conservare

Neutilizate 
din cauza 
stării 
tehnice

săli de clasă 48 0 0 0 0 0

laboratoare/ 
cabinete 
şcolare

7 0 0 0 0 0

D34 Baza sportivă / sala de sport:

există Da

utilizată pt. procesul propriu Da

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

9

COLEGIUL NATIONAL 'CONSTANTIN CANTACUZINO' TARGOVISTE



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

Nici un răspuns selectat.

D37b Dacă "Da", condiţiile de masă şi cazare sunt:

Număr locuri

Utilizate pt. 
procesul 
propriu

Închiriat altor 
unităţi de 
învăţământ

Închiriat pt. 
beneficiari 
externi

Neutilizate, în 
conservare

Nici un răspuns selectat.

D37c Pregătirea hranei pentru cantină este asigurată prin:

Nici un răspuns selectat.

D38a Servicii medicale: unitatea dispune de cabinet medical

cabinet medical Da

D38b Dacă "Da", se va preciza

Asigurarea asistenţei cu 
medic şcolar

Da

Asigurarea asistenţei cu 
cadre medii sanitare

Da

D39a Cabinet de asistenţă psihopedagogică 

Cabinet de asistenţă 
psihopedagogică 

Da

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

Cu normă intreagă Da

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

Da

(3) Utilităţi

D41 Condiţii din şcoală
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D41a Unitatea coordonatoare:

Curent electric Da

Apă curentă Da

Telefon Da

D41b Structuri subordonate:

Nici un răspuns selectat.

(4) Elemente de dotare

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

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

Nici un răspuns selectat.

(5) Resurse materiale

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

Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

dotare suficientă

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

Există un fond minim, care să acopere nevoile din unitate

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

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

Da

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

Da
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D51 Dacă există bibliotecă şcolară, cine sunt utilizatorii 
bibliotecii 

Elevii şi cadrele didactice din unitatea coordonatoare

D52 Numărul de terminale (desktop, laptop sau tablete) 
din şcoală şi din unităţile subordonate este:
Unitatea 
coordonatoare

Structuri 
subordonate

Total

Număr de terminale (desktop, laptop sau 
tablete) utilizate în administraţie (cabinet 
director, cancelarie, secretariat, bibliotecă 
etc.)

10 0 10

Număr de terminale (desktop, laptop sau 
tablete) utilizate exclusiv de cadrele 
didactice

4 0 4

Număr de terminale (desktop, laptop sau 
tablete) utilizate în activităţi cu elevii şi de 
către elevi

110 0 110

Număr de terminale (desktop, laptop sau 
tablete) cu acces la internet, utilizate în 
activităţi cu elevii şi de către elevi

110 0 110

Total 124 0 124

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

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

75-90% din orele planificate

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

dispune de soft educaţional pentru câteva discipline 

D55 Unitatea a creat  şi gestionează un site internet al şcolii

Da

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

filme pe CD/DVD, fotografii 
digitale

Da
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platformă de e-learning Da

V. Resursele umane 

(1) Informaţii privind  cadrele didactice din unitate

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

Număr cadre didactice cu 
doctorat

9 10.47

Număr cadre didactice cu gradul 
I

62 72.09

Număr cadre didactice cu gradul 
II

7 8.14

Număr cadre didactice cu 
definitivat

7 8.14

Număr cadre didactice fără 
definitivat

1 1.16

Număr personal didactic 
necalificat

0 0

Total 86 100

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

[%]

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

86 100

Numărul de cadre didactice 
calificate

86 100

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

14 16.28

Numărul cadrelor didactice nou 
venite în şcoală

2 2.33

Numărul de cadre didactice 
colaboratori

4 4.65

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

Numărul total de norme 
didactice (pentru toate 
disciplinele)

86.00

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii în cadrul normei 
didactice

63.00

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii la plata cu ora

19.00

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

4.00

D60 Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular:

Disciplină de studiu Grad de acoperire

Alte Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Biologie, şt.naturii Acoperire integrală

Chimie Acoperire integrală

Consiliere Acoperire integrală

Cultură civică Acoperire parţială

Discipline de specialitate Acoperire integrală

Discipline economice Acoperire integrală

Educaţie antreprenorială Acoperire integrală

Educaţie fizică Acoperire integrală

Educaţie muzicală Acoperire parţială

Educaţie plastică Acoperire integrală

Educaţie tehnologică Acoperire integrală

Educatoare Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Fizică Acoperire integrală

Geografie Acoperire integrală

Informatică, IT Acoperire integrală

Invăţător / institutor Acoperire integrală

Istorie Acoperire parţială

Limba latină Acoperire integrală

Limba română Acoperire integrală
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Limbi moderne Acoperire integrală

Maiştri instructori Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Matematică Acoperire integrală

Puericultor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Religie Acoperire integrală

Ştiinte socio-umane Acoperire integrală

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

În grădiniţă În şcoală

la nivelul normativelor

(3) Informaţii privind personalul auxiliar şi nedidactic

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

În grădiniţă În şcoală

la nivelul normativelor

(4) Informaţii privind personalul de conducere

D63a Informaţii privind personalul de conducere: număr de 
directori:

număr de directori conform 
normativelor

2

număr de directori existent în 
unitate

2

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

Calificare Grad didactic Vechimea 
didactică

Participarea la cursuri 
de formare în 
management

Director Matematică Gradul I 24 Da

Director Adjunct Educaţie 
muzicală

Gradul I 41 Da

Director Adjunct Limba română Gradul I 25 Da

Director Adjunct 0
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D64 Numărul de ore de participare a cadrelor didactice din 
unitate (şcoală coordonatoare şi structuri) la programe de 
formare continuă acreditate, în anul şcolar anterior:
Ore Număr mediu ore pe cadru 

didactic

Număr ore de participare 8500 98.84

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

Unitatea coordonatoare Structuri 
subordonate

Total

Numărul de participanţi la 
stagii de formare TIC

86 0 86

(5) Formarea continuă

Situaţii ale unităţii, din anul şcolar anterior 

D67a Efective şcolare din învăţământul de zi, pe niveluri

Număr elevi

Numărul de elevi din învăţământul primar 
(CP-IV)

481

Numărul de elevi din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

236

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

430

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

218

Total 1365

Total grădiniţă 0

Total niveluri şcoală 1365

Total liceu 648

Total profesional 0

D67 - Efectivele şcolare pe niveluri de învăţământ existente anul şcolar anterior în unitate 
(şcoala coordonatoare şi structuri) :

16

COLEGIUL NATIONAL 'CONSTANTIN CANTACUZINO' TARGOVISTE



VI. Participarea elevilor în anul şcolar anterior

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

Nici un răspuns selectat.

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

numărul de absenţe motivate 5439

numărul de absenţe nemotivate 3741

Total absenţe pe an 9180

Număr mediu absenţe pe copil 6.73

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

D69a Efectivele şcolare din învăţământul de zi 

Înscrişi la 
început

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi care 
au 
abondona
t

Situaţie 
finală

Numărul de elevi 
din învăţământul 
primar (CP-IV)

481 477 0 0 0 481

Numărul de elevi 
din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

236 237 0 0 0 236

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

430 432 0 0 0 430

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

Număr Elevi

Nici un răspuns selectat.
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Numărul de elevi 
din învăţământul  
liceal, profil 
vocational (IX-
XII/XIII)

218 219 0 0 0 218

Total 1365 1365 0 0 0 1365

Total grădiniţă 0 0 0 0 0 0

Total niveluri 
şcoală

1365 1365 0 0 0 1365

VII. Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar precedent

(1) Flux şcolar

D70a Situaţia elevilor din învăţământul de zi

Situaţia la final de an, înaintea 
examenului de corigenţă

Situaţie finală, după 
examenul de corigenţă

Repetenţi Corigenţi Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Repetenţi 
după 
corigenţă

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată 
după corigenţă

Nici un răspuns selectat.

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

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

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

Nesatisfăcăto
r

Satisfăcător Bine Foarte bine Total

Limbă şi comunicare 0 0 52 376 428

Matematică 3 3 77 345 428
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D73a Numărul elevilor din unitate care au absolvit în anul 
şcolar anterior (şcoala coordonatoare şi structuri):
Nr absolvenţi învăţământ 
"cu frecvenţă zi"

Nr absolvenţi alte forme

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

124 0

Numărul absolvenţilor de gimnaziu 
(clasa a VIII-a)

58 0

Numărul absolvenților de 
învățământ profesional cu durata de 
3 ani după clasa a VIII-a

173 0

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

173 0

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

133 0

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

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

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

Total

Învăţământul 
gimnazial

0 0 0 10 201 0 211

Învăţământul 
liceal

0 0 14 159 439 0 612

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

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

Total

Nici un răspuns selectat.

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

Număr elevi la 
început de an

Număr 
absolvenţi

Număr 
repetenţi

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Numarul de elevi 134 134 0 0
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D74 În cazul unităţilor cu nivel liceal, media minimă de intrare 
în clasa a IX-a la forma "Învăţământ de zi", pentru 
ultimele patru generaţii de elevi ai şcolii s-a situat în 
intervalul de notare:

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

clasa a IX-a 8-8,99

clasa a X-a 8-8,99

clasa a XI-a 8-8,99

clasa a XII-a 8-8,99

D75 În cazul unităţilor cu nivel liceal, ponderea elevilor 
cuprinşi în acest an şcolar, în cei patru ani de studiu din 
invăţământul de zi, intraţi în liceu pe baza repartiţiei 
conform opţiunii exprimate, în funcție de mediile de la 
evaluarea națională la finalul clasei a VIII-a, a fost 
(estimare):

Ponderea elevilor cu media peste 5 la evaluarea națională la 
finalul clasei a VIII-a

Elevii din clasa a IX-a Toti elevii

Elevii din clasa a X-a Toti elevii

Elevii din clasa a XI-a Toti elevii

Elevii din clasa a XII-a Toti elevii

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

D76 Rezultatele la evaluarea națională la finalul clasei a VIII-a; 
informaţii referitoare numai la absolvenţii de gimnaziu din anul 
şcolar anterior (fără serii anterioare):
Numărul elevilor cu note în intervalul

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

Limba romană 0 0 1 3 11 43 58

Matematică 0 0 2 9 15 32 58

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

Învăţământ forma "cu 
frecvenţă-zi"

0 10 13 45 47 115

Total 0 7 11 61 55 134
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D78 Rezultate la examene de certificare a competenţelor, în 
anul şcolar anterior  (absolvenţi înscrişi la examen şi 
absolvenţi care au promovat examenul):
Număr absolvenţi înscrişi la 
examen

Număr absolvenţi

Învățământ liceal, ciclul superior – 
nivel 4

133 133

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

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

124 0

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

124 0

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

58 0

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

58 0

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

173 0

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

173 0

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

133 0

IX. Experienţa în evaluări internaţionale

România a participat la evaluări internaţionale (PIRLS - investigarea nivelului de înţelegere 
a lecturii a elevilor de clasa a IV-a; TIMSS - investigarea achiziţiilor elevilor de clasa a VIII-a 
la matematică şi ştiinţe; PISA – evaluarea capacităţii tinerilor de 15 ani de a-şi utiliza 
competenţele de lectură, de matematică şi de ştiinţe dobândite pe parcursul şcolarizării 
obligatorii).  
În legătură cu experienţa unor astfel de evaluări, se va preciza dacă:
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D80b În şcoala au existat acţiuni de diseminare a 
informaţiilor obţinute din experienţa participării 
României la astfel de evaluări (analize de obiective, de 
instrumente, de rezultate şi/sau de aspecte 
metodologice specifice):

Nu

XI. Alte realizări în activitatea şcolii

(1) Date referitoare la elevi

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

primar 5 133

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

Peste 75% Peste 75%

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

411

(2) Date referitoare la cadrele didactice

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

30

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

18
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PARTE A II-A 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Achiziția de cărți/ studii de 
specialitate necesare în 
pregătirea profesională

4, 4 Motivarea elevilor 
pentru 
achiziționarea de 
cărți/ studii de 
specialitate și 
efectuarea de 
exerciții de 
documentare și 
extragerea 
informațiilor corecte 
științific necesare 
dezvoltării 
profesionale.

15.10.2020 31.03.2021

Responsabilităţi: 
Cadrele didactice
Bibliotecar

Indicatori realizare: 
50% dintre elevi achiziționează cărți și studii de specialitate
50% dintre elevi realizează exerciții de documentare din resursele bibliotecii
Comentarii:

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii

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

239

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

1012285

(3) Aspecte manageriale

D86 - Numărul de discipline opţionale din oferta şcolii:

50
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• Concluzii: ELEVII CARE AU ACCESAT RESURSELE MATERIALE ALE BIBLIOTECII AU 
ÎNREGISTRAT PROGRES ÎN ACTIVITATEA ȘCOLARĂ.

• Realizat în proporţie de 75 %

• Lecţii învăţate: VARIETATEA RESURSELOR MATERIALE STIMULEAZĂ ELEVII 
PENTRU DOCUMENTAREA/ÎNVĂȚAREA NOILOR CUNOȘTINȚE ATÂT ÎN ACTIVITATEA 
ȘCOLARĂ, CÂT ȘI ÎN CEA EXTRAȘCOLARĂ.

2 Dezvoltarea bazei materiale prin 
achiziție de echipamente 
moderne dedicate studiului 
individual, respectiv on-line.

3, 3 Achiziționarea de 
echipamente 
moderne pentru 
eficientizarea 
procesului 
instructiv-educativ, 
cu accent on-line.

15.10.2020 31.08.2021

Responsabilităţi: 
Director
Contabil
Președintele Asociației părinților cantacuzini
Indicatori realizare: 
Toate sălile de clasă sunt dotate cu echipamente moderne
Comentarii:

• Concluzii: ÎNLOCUIREA PERIODICĂ A ECHIPAMENTELOR IT PENTRU FACILITAREA 
ACCESULUI ELEVILOR LA EDUCAȚIE DE CALITATE ȘI OBȚINEREA UNOR 
REZULTATE CÂT MAI BUNE ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE. 
SE RECOMANDĂ TUTUROR CADRELOR DIDACTICE ATRAGEREA DE SPONSORIZĂRI 
ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII DISPOZITIVELOR IT.

• Realizat în proporţie de 85 %

• Lecţii învăţate: ECHIPAMENTELE IT SUSȚIN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV, ÎN 
SPECIAL ÎN CONDIȚIILE CONTEXTULUI PANDEMIC.

3 Formarea continuă a cadrelor 
didactice pentru învățarea on-
line

4, 4 Dezvoltarea 
competențelor 
profesionale ale 
cadrelor didactice 
în vederea creșterii 
calității actului de 
predare-învățare-
evaluare on-line. 
Centralizarea 
cursurilor de 
formare la care au 
participat cadrele 
didactice

15.10.2020 30.06.2021

Responsabilităţi: 
Director, director adjunct
Responsabil formare
Cadrele didactice

Indicatori realizare: 
75% dintre cadrele didactice au finalizat cursuri de formare pentru predarea on-line în ultimul an 
calendaristic din oferta CCD sau a altor furnizori.
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Comentarii:

• Concluzii: PARTICIPAREA CADRELOR DIDACTICE LA CURSURILE DE FORMARE 
FACILITEAZĂ PROCESUL EDUCATIV, STIMULÂND ELEVII LA O ANALIZĂ 
LOGICĂ,CRITICĂ A CUNOȘTINȚELOR PREDATE, LA SUSȚINEREA UNOR LECȚII 
ONLINE DE CALITATE BAZATE PE METODE ACTIV-PARTICIPATIVE. 
DEPRINDERILE DOBÂNDITE ÎN URMA PARTICIPĂRII LA CURSURILE DE FORMARE 
SUNT UTILE ȘI ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII FAȚĂ ÎN FAȚĂ, LA ȘCOALĂ.

• Realizat în proporţie de 90 %

• Lecţii învăţate: REZULTATELE DEOSEBITE ÎNREGISTRATE DE ELEVI LA EVALUAREA 
NAȚIONALĂ ȘI BACALAUREAT DOVEDESC IMPLICAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN 
ACTIVITĂȚI CARE SĂ SUSȚINĂ O EDUCAȚIE DE CALITATE.

4 Monitorizarea activității didactice 
la nivelul clasei cu specializarea 
Științe ale naturii

1, 1 Observarea calității 
activității 
desfășurate la 
clasa cu 
specializarea științe 
ale naturii
Observarea 
performanțelor 
obținute de elevi în 
activitatea școlară
Elaborarea unui 
ghid de promovare 
a specializării 
științe ale naturii de 
către elevii din 
clasele a XI-a și a 
XII-a și de către 
profesorii lor, 
folositor orientării 
absolvenților de 
clasa a VIII-a

11.01.2021 30.06.2021

Responsabilităţi: 
Director, director adjunct
CEAC
Cadrele didactice care predau la clasele cu specializarea științe ale naturii
Indicatori realizare: 
Toate cadrele didactice care predau la clasele cu specializarea științe ale naturii sunt asistate la 
ore
Promovabilitatea 100% la examenul de bacalaureat
30% dintre elevii și cadrele didactice care predau la clasele cu specializarea științe ale naturii scriu 
articole privind studiul, beneficiile, oportunități de carieră ce se vor regăsi în ghidul pentru 
absolvenții de clasa a VIII-a

Comentarii:
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• Concluzii: EFECTUAREA ASISTENȚELOR LA ORE DE CĂTRE DIRECȚIUNE A 
CONDUS LA DESFĂȘURAREA UNOR LECȚII DE MAI MARE CALITATE, ÎN CARE S-AU 
FOLOSIT METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE, MIJLOACE 
PERFORMANTE DE ÎNVĂȚĂMÂNT. TOATE ACESTEA AU CONTRIBUIT LA 
CONSOLIDAREA RELAȚIEI PROFESOR-ELEV ȘI LA OFERIREA UNEI EDUCAȚII DE 
STANDARDE ÎNALTE.
TOȚI ABSOLENȚII CLASEI A XII-A DE LA SPECIALIZAREA ȘTIINȚE ALE NATURII AU 
PROMOVAT EXAMENUL DE BACALAUREAT ȘI ÎN PROPORȚIE DE 80% SUNT ADMIȘI 
LA FACULTĂȚI CU SPECIALIZĂRI ÎN DOMENIU (MEDICINĂ, FACULTATEA DE 
BIOLOGIE, FACULTATEA DE CHIMIE ETC.)
CONCURSURILE ȘI OLIMPIADELE AU FOST SUSPENDATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-
2021 DATORITĂ PANDEMIEI DE CORONAVIRUS.
DESCRIEREA EXPERIENȚEI PERSONALE A ELEVILOR PRIVIND STUDIUL 
SPECIALIZĂRII ȘTIINȚE ALE NATURII A CONTRIBUIT SEMNIFICATIV LA ORIENTAREA 
ȘCOLARĂ A ABSOLVENȚILOR DE CLASA A VIII-A. 

• Realizat în proporţie de 90 %

• Lecţii învăţate: DESFĂȘURAREA ACTELOR EDUCATIVE DE CALITATE A CONTRIBUIT 
LA SPORIREA INTERESULUI ELEVILOR PENTRU ACEASTĂ SPECIALIZARE.

5 Promovarea educației pentru 
sănătate 

4, 4 Cunoașterea 
procedurilor de 
prevenire a 
infectării cu virusul 
SARS Cov-2 de 
către profesori și 
elevi.
Prevenirea 
îmbolnăvirii și 
dobândirea unor 
principii generale 
de igienă.
Promovarea 
educației pentru 
sănătate în scopul 
de a dezvolta la 
nivelul întregii 
populații școlare a 
unei atitudini de 
respect și 
responsabilitate 
față de sine și față 
de cei din jur.

15.10.2020 14.06.2021

Responsabilităţi: 
Director
Director adjunct
Profesori diriginți
Personalul medical al școlii
Indicatori realizare: 
Desfășurarea în cadrul orelor de consiliere și orientare a activităților cu tema menținerii stării de 
sănătate
Manifestarea unor comportamente responsabile în domeniul sănătății si securității vieții.
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Comentarii:

• Concluzii: TOATE CADRELE DIDACTICE AU DESFĂȘURAT ACTIVITĂȚI DE 
INFORMARE ȘI PREVENIRE A ELEVILOR PRIVIND INVECȚIA CU VIRUSUL SARS-
COV-2, ÎN COLABORARE CU PERSONALUL DSP DÂMBOVIȚA, CRUCEA ROȘIE, 
PERSONALUL MEDICAL DIN UNITATEA ȘCOLARĂ.
UNII ELEVI S-AU ÎNSCRIS PE PLATFORMA ELECTRONICĂ „ACADEMIA SANITARII 
PRICEPUȚI” ȘI AU PARTICIPAT LA WEBINARII DE ACORDARE A PRIMULUI AJUOR.

• Realizat în proporţie de 85 %

• Lecţii învăţate: MĂSURILE DE INFORMARE ȘI PREVENIRE A INFECȚIEI CU VIRUSUL 
SARS-COV-2 AU CONTRIBUIT LA REDUCEREA SEMNIFICATIVĂ A NUMĂRULUI DE 
ÎMBOLNĂVIRI ÎN RÂNDUL ELEVILOR ȘI AL CADRELOR DIDACTICE, CEEA CE A 
PERMIS DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII ÎN SISTEM FIZIC.

Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Evaluarea satisfacției 
beneficiarilor față de oferta 
educațională

Chestionar de 
evaluare a ofertei 
educaţionale

Elaborarea 
unui 
chestionar de 
satisfacție a 
beneficiarilor 
față de oferta 
educațională.
Identificarea 
motivelor de 
satisfacție / 
insatisfacție 
a 
beneficiarilor 
față de oferta 
educațională.
Realizarea 
unei liste a 
domeniilor 
din care 
beneficiarii ar 
putea să 
studieze 
discipline 
opționale noi. 

11.01.2021 31.01.2021

Responsabilităţi: 
Director, director adjunct
Cadrele didactice
CEAC

Indicatori realizare: 
85% dintre elevii școlii sunt satisfăcuți de oferta CDȘ
Corelarea cursurilor opționale cu nevoile beneficiarilor direcți

Activităţi de evaluare internă
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Comentarii:

• Concluzii: SE RECOMANDĂ DIVERSIFICAREA OFERTEI DE CURSURI OPȚIONALE 
PENTRU ATRAGEREA ELEVILOR CU POTENȚIAL ÎN CLASELE DE ÎNCEPUT DE 
CICLU.

• Realizat în proporţie de 70 %

• Lecţii învăţate: ESTE IMPORTANTĂ CONSULTAREA ELEVILOR ÎN VEDEREA 
STABILIRII DISCIPLINELOR OPȚIONALE ÎN VEDEREA CORELĂRII CURSURILOR CU 
DOMENIILE DE INTERES ALE BENEFICIARILOR.  

2 Evaluarea satisfacției 
beneficiarilor privind implicarea 
în proiectele educaționale

Chestionar de 
evaluare a ofertei 
educaţionale

Elaborarea 
unui 
chestionar de 
satisfacție a 
beneficiarilor 
privind 
derularea 
proiectelor 
educaționale
Identificarea 
motivelor de 
satisfacție / 
insatisfacție 
a 
beneficiarilor 
privind 
derularea 
proiectelor 
educaționale
Realizarea 
unei liste cu 
proiectele 
educaționale 
din care 
beneficiarii ar 
putea să se 
dezvolte

01.04.2021 30.06.2021

Responsabilităţi: 
Director, Director adjunct
Coordonatorul proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
Indicatori realizare: 
50% dintre profesorii și elevii școlii se implică activ în derularea proiectelor educaționale
Comentarii:

• Concluzii: SCHIMBURILE DE EXPERIENȚĂ DIN CADRUL PROIECTELOR ȘI-AU PUS 
AMPRENTA ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE, 
ANTRENÂND ÎN EGALĂ MĂSURĂ FAMILIA, ȘCOALA ȘI AUTORITĂȚILE LOCALE.

• Realizat în proporţie de 90 %
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PARTEA A III-A
NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM
STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/18.01.2007) şi
STANDARDELE DE REFERINŢĂ

Nr. 
crt.

Indicator

N
esatisfacato

r

S
atisfacato

r

B
in

e

F
o

arte b
in

e

E
xcelen

t

Învăţamântul primar
DOMENIU Capacitate instituţională

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

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

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

• Lecţii învăţate: PARTICIPAREA PROFESORILOR ȘI ELEVILOR LA PROIECTE 
EDUCAȚIONALE E-TWINNING, ERASMUS CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA 
COMPETENȚELOR LINGVISTICE, CULTURALE, PROFESIONALE. DISEMINAREA 
EXPERIENȚELOR DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROIECTELOR A FOST UTILĂ 
ÎNTREGULUI COLECTIV DE CADRE DIDACTICE, ACESTEA AVÂND POSIBILITATEA SĂ 
APLICE LA CLASE NOILE METODE ÎNVĂȚATE.
POPULARIZAREA PROIECTELOR ÎN CARE ESTE IMPLICATĂ ȘCOALA PRIN MASS-
MEDIA, ÎN CADRUL CERCURILOR PEDAGOGICE ȘI PE SITE-UL COLEGIULUI A 
CREAT O IMAGINE POZITIVĂ ȘCOLII ÎN COMUNITATE, ATRĂGÂND ELEVI CU 
REZULTATE FOARTE BUNE.
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Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

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

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

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

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

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

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

DOMENIU Eficacitate educaţională

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

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

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

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

DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x
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Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

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

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

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

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

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

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

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

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

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x
Învăţamântul secundar inferior (gimnaziu)

DOMENIU Capacitate instituţională

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

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

9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x

31

COLEGIUL NATIONAL 'CONSTANTIN CANTACUZINO' TARGOVISTE



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

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

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

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

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

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

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

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

DOMENIU Eficacitate educaţională

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

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

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

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

DOMENIU Managementul calităţii

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

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

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

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

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

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

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

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

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

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

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

DOMENIU Capacitate instituţională

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

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

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

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

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

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

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

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

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

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

DOMENIU Eficacitate educaţională

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

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

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

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

DOMENIU Managementul calităţii

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

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

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

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

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

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

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

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

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

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

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

DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)
1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x
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2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 
informare şi documentare x

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

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

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

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

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

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

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

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

DOMENIU Eficacitate educaţională

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

36

COLEGIUL NATIONAL 'CONSTANTIN CANTACUZINO' TARGOVISTE



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

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

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

DOMENIU Managementul calităţii

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

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

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

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

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

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

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

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

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x
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Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x

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

Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 CREAREA CLUBULUI DE 
ROBOTICĂ

4 CREAREA PE 
ECRAN A IMAGINII 
ROBOTULUI PÂNĂ 
LA PROGRAMAREA 
PROPRIILOR 
ROBOȚI ÎN 
REALITATE, ÎN 
MOD 
INDEPENDENT, 
FOLOSIND 
MODELAREA ȘI 
IMPRIMAREA 3D
ACHIZIȚIONAREA 
UNOR KIT-URI 
SPECIFICE DE 
PROIECTARE ȘI 
PROGRAMARE A 
ROBOȚILOR

10.01.2022 30.06.2022

Responsabilităţi: DIRECTORI
CATEDRA DE INFORMATICĂ
Indicatori realizare: PROGRAMAREA ROBOȚILOR CONFORM OBIECTIVELOR PROPUSE
REALIZAREA UNOR ACTIVITĂȚI DIDACTICE CARE SĂ IMPLICE UTILIZAREA PRODUSELOR 
FINITE

Detalii: ACTIVITĂI DE PROIECTARE ȘI PROGRAMARE A ROBOȚILOR
INTEGRAREA ÎN ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE A UNOR ELEMENTE DE PROGRAMARE ȘI 
ROBOTICĂ.

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii:

38

COLEGIUL NATIONAL 'CONSTANTIN CANTACUZINO' TARGOVISTE



2 DIGITALIZAREA TUTUROR 
CLASELOR PRIN 
ASIGURAREA 
ECHIPAMENTELOR 
SPECIFICE INSTRUIRII 
ONLINE

3 ACHIZIȚIONAREA 
DE ECHIPAMENTE 
MODERNE IT (DE 
EX., TABLE 
INTERACTIVE, 
LAPTOP-URI, 
TABLETE GRAFICE 
ETC.) ȘI 
ÎNLOCUIREA 
ECHIPAMENTE 
DETERIORATE.

10.01.2022 31.08.2022

Responsabilităţi: DIRECTORI
CONTABIL
ADMINISTRATOR
INFORMATICIENI

Indicatori realizare: ÎNLOCUIREA A 50% DIN ECHIPAMENTELE IT UZATE CU CELE NOI 
ACHIZIȚIONATE
Detalii: UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR IT ÎN DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE, 
ÎN VEDEREA ACCESIBILIZĂRII ELEVILOR LA CUNOȘTINȚELE PREDATE.

3 INTEGRAREA ELEVILOR CU 
NEVOI SPECIALE ȘI 
ASIGURAREA ACCESULUI LA 
EDUCAȚIE PENTRU COPIII 
PROVENIȚI DIN MEDII 
DEZAVANTAJATE

4 IMPLICAREA 
ELEVILOR CU 
NEVOI SPECIALE 
ȘI A CELOR 
PROVENIȚI DIN 
MEDII 
DEZAVANTAJATE 
ÎN ACTIVITĂȚI 
REMEDIALE ȘI ÎN 
PROIECTELE 
INSTITUȚIEI.
DETERMINAREA 
COLEGILOR 
ELEVILOR CU 
NEVOI SPECIALE 
ȘI A CELOR 
PROVENIȚI DIN 
MEDII 
DEZAVANTAJATE 
ÎN FACILITAREA 
PROCESULUI DE 
ÎNVĂȚARE ȘI 
INTEGRARE ÎN 
COLECTIVITATE.

01.11.2021 31.05.2022

Responsabilităţi: DIRECTORI
TOATE CADRELE DIDACTICE
PSIHOLOG ȘCOLAR

Indicatori realizare: ORGANIZAREA A CEL PUȚIN DOUĂ ACTIVITĂȚI LUNAR LA CARE SĂ 
PARTICIPE ELEVII CU NEVOI SPECIALE ȘI CEI PROVENIȚI DIN MEDII DEZAVANTAJATE
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Detalii: DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR REMEDIALE ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE 
AFTER-SCHOOL.
ORGANIZAREA DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE MENITE SĂ CONTRIBUIE LA INTEGRAREA 
ELEVILOR CU NEVOI SPECIALE ȘI A CELOR PROVENIȚI DIN MEDII DEZAVANTAJATE ÎN 
SOCIETATE.

4 ORGANIZAREA CENTRULUI 
DE EXCELENȚĂ PENTRU 
ISTORIE ÎN CADRUL CEX 
DÂMBOVIȚA

4 ATRAGEREA A CÂT 
MAI MULTOR 
PROFESORI DIN 
JUDEȚ CU 
REZULTATE 
DEOSEBITE LA 
CONCURSURILOR 
ȘI OLIMPIADELOR 
ȘCOLARE CARE SĂ 
SUSȚINĂ 
CURSURILE ÎN 
CADRUL 
CENTRULUI DE 
EXCELENȚĂ
SELECTAREA 
ELEVILOR 
PERFORMANȚI ÎN 
DOMENIUL 
ISTORIEI CARE SĂ 
PARTICIPE 
SĂPTĂMÂNAL LA 
CURSURI

01.12.2021 30.06.2022

Responsabilităţi: CATEDRA DE ISTORIE

Indicatori realizare: PROFESORII DE ISTORIE DIN ȘCOALĂ SUSȚIN LECȚII ÎN CADRUL 
CENTRULUI DE EXCELENȚĂ
ELEVII SELECTAȚI DIN FIECARE CLASĂ FRECVENTEAZĂ CURSURILE DE EXCELENȚĂ 
CONFORM PROGRAMULUI ÎNTOCMIT DE CADRELE IMPLICATE

Detalii: SUSȚINEREA CURSURILOR ÎN VEDEREA PREGĂTIRII ELEVILOR PERFORMANȚI ÎN 
DOMENIU

5 REALIZAREA UNUI 
PARTENERIAT  PRIMĂRIE - 
COLEGIU PENTRU 
SUSȚINEREA ȘCOLII CA 
SURSĂ PENTRU 
DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII 
TÂRGOVIȘTENE

4 DEZVOLTAREA 
COMUNITĂȚII 
TÂRGOVIȘTENE 
PRIN PROIECTELE 
DESFĂȘURATE DE 
COLEGIU ÎN 
COLABORARE CU 
PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI 
TÂRGOVIȘTE

01.04.2022 30.06.2022

Responsabilităţi: Directori
Consilieri educativi
Profesori diriginți
Învățători
Indicatori realizare: Încheierea unui proiect sustenabil care să contribuie la dezvoltarea 
comunității târgoviștene.
Detalii: DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE 
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Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 VALORIFICAREA 
PERMANENTĂ A 
PROIECTELOR 
INTERNAȚIONALE 

Eficacitate 
educaţională pe 
disciplina Z

DEZVOLTAR
EA 
NIVELULUI 
DE 
CUNOAȘTER
E ȘI 
INTEGRARE 
EUROPEANĂ 
A CORPULUI 
PROFESORA
L ȘI A 
ELEVILOR 
DIN ȘCOALĂ

15.10.2021 30.06.2022

Responsabilităţi: Directori
toate cadrele didactice

Indicatori realizare: Aplicarea la clasă de cadrele didactice în 50% din lecții a metodelor învățate 
în cadrul proiectelor europene.

Aspecte reţinute: MODELELE DE BUNE PRACTICI OBSERVATE ÎN PROIECTELE DERULATE 
CONTRIBUIE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI EDUCATIV

Activităţi de evaluare internă:

Director, Responsabil CEAC,

41

COLEGIUL NATIONAL 'CONSTANTIN CANTACUZINO' TARGOVISTE




