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Fișa de identificare 

 Denumirea unității de învățământ: Colegiul Național „Grigore Moisil”  

 Adresă: str. Tineretului, nr. 14, Onești, jud. Bacău 

 Director: prof. 

 Felul numirii: delegație 

 Actul de numire: Decizia Inspectoratului Școlar al Județului Bacău nr. din 

 Director adjunct: prof. 

 Felul numirii: delegație 

 Actul de numire: Decizia Inspectoratului Școlar al Județului Bacău nr. din 

 Nivel de învățământ: secundar inferior și superior 

 Forma de învățământ: zi 

 Durata: 4 ani 

 Filiera: Teoretică 

 Profile: Real și Umanist 

 Specializări: Matematică-Informatică, Științe ale Naturii, Științe ale Naturii Intensiv 

Limba Engleză, Științe Sociale, Științe Sociale Intensiv Limba Engleză , Filologie, 

Filologie Intensiv Limba Engleză 

 Număr de clase: 25 

 Organizarea claselor: 

 

Secundar inferior 

 

Clasa a IX-a: 

 2 clase Matematică-Informatică,  

 2 clase Științe ale Naturii 

 1 clasă Științe ale Naturii Intensiv Limba 

Engleză 

 1 clasă Științe Sociale 

 1 clasă Filologie Intensiv Limba Engleză 

Clasa a X-a: 

 2 clase Matematică-Informatică,  

 2 clase Științe ale Naturii 

 1 clasă Științe Sociale 

 1 clasă Filologie Intensiv Limba Engleză 

 

Secundar superior 

 

Clasa a XI-a: 

 2 clase Matematică-Informatică,  

 2 clase Științe ale Naturii 

 1 clasă Științe Sociale 

 1 clasă Filologie Intensiv Limba Engleză 

Clasa a XII-a: 

 2 clase Matematică-Informatică,  

 2 clase Științe ale Naturii 

 1 clasă Științe Sociale Intensiv Limba 

Engleză 

 1 clasă Filologie Intensiv Limba Engleză
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Istoric 

Începutul învățământului la Onești este urmarea aplicării Legii Instrucțiunii Publice 

semnată de domnitorul Al. I. Cuza la 25 noiembrie 1864, care stabilea 3 grade de învățământ  

(primar, secundar şi superior) şi proclama obligativitatea învățământului primar. Astfel, în 

1866 se înființează la Onești Școala de Băieți. Primarul de atunci, Nicolae Măgureanu, 

semnează la 10 ianuarie 1869 

actul de numire al învățătorului 

George Argenescu, care preda la 

toate clasele şi avea 51 de elevi 

pe zi. Un pas important în 

evoluția învățământului oneștean 

l-a constituit înființarea în 1870 a 

Școlii de Fete. Până în 1909, 

când s-a inaugurat noul local cu 

două săli de clasă, școlile 

funcționau în camere închiriate 

de la locuitori şi aveau doi 

învățători: George Argenescu şi 

Vasile Dobrescu. 

După primul război mondial, începe o perioadă deosebită în dezvoltarea 

învățământului oneștean. Școlile, grav avariate în urma războiului, sunt reconstruite prin 

intermediul comitetelor de construcții şi a comitetelor școlare, care impuneau cetățenilor taxe 

în funcție de venitul acestora. Astfel, în 1923 s-a construit Școala de Fete cu două clase, în 

spatele Școlii de Băieți, pe o suprafață de 3 prăjini. Învățători erau: Ion Fătu, Nicolae 

Măciucă, Agurița Arbănaș şi Maria Mânecuță. Cu toate acestea obligativitatea învățământului 

a rămas la nivel de deziderat în acea perioadă. Recensământul din 1930 a înregistrat 2782 de 

persoane din care 1036 erau analfabeți. 

În 1934 s-a 

înregistrat un alt moment în 

evoluția învățământului 

oneștean. S-a înființat Școala 

de Peste Vale, care închiria 

săli de la doi particulari. În 

1938, în comuna Onești, 

erau următoarele unități 

școlare: Școala de Băieți cu 

4 învățători (director – 

Nicolae Măciucă), Școala de 

Fete cu 4 învățătoare 

(director – Ana Fătu), Școala 

Mixtă de Peste Vale 
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(director – D. Desagă), Grădinița de Copii (director – Elisaveta Tomiuc), Școala Mixtă de la 

Răcăuți cu doi învățători, Școala Mixtă de la Buciumi cu 4 învățători. 

În timpul cutremurului din 1940, localul Școlii de Băieți a fost avariat şi lucrările au 

fost efectuate de antreprenorul italian Giuseppe da Monte. Cursurile au fost suspendate în 

această perioadă, iar în timpul celui de al doilea război mondial, când trupele sovietice au 

trecut şi prin Onești, localul școlii a fost transformat în spital. În acest moment s-a pierdut şi 

cea mai mare parte din arhiva școlii. O serie de registre şi foi matricole au fost salvate de 

învățătorii Ion Varga şi Ion Pușcașu. Condițiile de funcționare ale școlii erau grele. 

În 1944, cursurile au fost reluate din inițiativa învățătorilor Ion Pușcașu şi Victoria 

Pușcașu. Tot în același an au fost unificate cele două școli sub denumirea de Școala Primară 

Mixtă. Cadrele didactice  ale școlii primare mixte din Onești erau: Neculai Pușcașu (director), 

Ioan Pușcașu, Victoria Pușcașu, Marieta Varga, Elena Opincă, Maria Mihalache, Gheorghe 

Ghioc. În 1946 s-a înființat gimnaziul unic care a funcționat până în 1948. În anul școlar 

1948-1949, anul reformei învățământului, existau la Școala Elementară din Onești 442 de 

elevi şi 17 cadre didactice, iar în anul școlar 1958-1959, la Școala Generală din Onești învățau 

847 de elevi (din care 457 în clasele I-IV, 267 în clasele V-VII, 123 în clasele VIII-XI - liceu 

seral) şi 64 la secția fără frecvență. 

La 17 septembrie 1959 s-a înființat 

Liceul Numărul 1 într-un local cu 18 săli de 

clasă, costul construcției fiind de 2.757.987 lei. 

Liceul avea trei secții: cursul de zi, cursul seral şi 

secția fără frecvență. Așadar, Liceul Numărul 1 

este continuatorul Școlii de 7 ani, creată în 1866 

sub denumirea de Școala Primară de Băieți. 

Liceul Numărul 1 a fost nucleul din care 

s-au desprins cadre didactice care au fondat alte 

școli din localitate. Când s-a înființat Școala 

Generală Nr. 5 (actuala Școala „Ghiță Mocanu”) 

în 1962, profesorii şi învățătorii ei au provenit din 

rândul cadrelor didactice din liceul nostru. La fel 

s-a întâmplat şi în 1963, când a luat ființă Liceul 

Numărul 2. 

În perioada 1978-1982 denumirea școlii a fost Liceul Teoretic de Matematică şi 

Fizică Nr. 1, din 1982 până în 1990 școala s-a numit Liceul Industrial Nr. 4, după 1990, 

numele școlii a fost Liceul Teoretic „Grigore C. Moisil”, până la 1 septembrie 2003 când 

vechiul „Liceu de Mate-Fizică” (denumirea cu care a rămas în conștiința localnicilor) a 

dobândit titulatura de Colegiul Național „Grigore Moisil”, ca urmare a remarcabilelor 

rezultate obținute de profesori şi de elevi de-a lungul timpului dar şi pentru că a menținut 

școala oneșteană la cote de înaltă performanță. 
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Prin programele pe care le derulează, colegiul a devenit Școală Asociată UNESCO şi 

candidează pentru statutul de școală europeană. De-a lungul timpului, profesorii colegiului au 

publicat lucrări individuale şi de grup, articole în reviste de specialitate prestigioase. Acest 

fapt ilustrează că profesorii colegiului nostru sunt antrenați în munca de cercetare științifică pe 

care a inaugurat-o însuși Grigore C. Moisil în 1969, când, pășind pragul școlii noastre a 

înființat alături de profesori şi elevi, Societatea Științifică şi Cultural-Artistică. Această 

societate, după moartea academicianului, avea să-i poarte numele. 

În luna septembrie a 

anului 2016, cadrele didactice și 

elevii colegiului, alături de 

întreaga comunitate au sărbătorit 

150 de ani de Școală Oneșteană și 

60 de ani de la înființarea 

Colegiului Național „Grigore 

Moisil”. 
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ARGUMENT  

 

A fi director =  a răspunde comandamentelor sociale ale şcolii moderne. 

Pe lângă cerinţele curente, în faţa şcolii româneşti a apărut o nouă provocare: 

integrarea europeană. Construită pe ideea unităţii în diversitate, Comunitatea Europeană se 

vrea un spaţiu cultural şi politico-social care să acorde şanse egale tuturor. Această egalitate 

de sens ar rămâne la nivel formal dacă beneficiarul, adică cetăţeanul român, viitor cetăţean 

european, nu are atitudinile, aptitudinile şi abilităţile necesare pentru a profita  pe deplin de 

şansa ce i se oferă. În acest context, şcolii îi revine sarcina - de loc uşoară - de a contribui la 

această transformare. Ea trebuie să identifice punctele „slabe” şi să le înlăture, dându-i 

tânărului încredere în forţele şi cunoştinţele sale, dar şi demnitatea şi mândria de a fi român. 

Accesul la piaţa europeană a muncii implică, în mod necesar, abilităţi deosebite de 

comunicare: nu este suficientă cunoaşterea a una-două limbi moderne, ci, mai ales, este 

nevoie de capacitate de relaţionare socială pozitivă în medii sociale, culturale şi economice 

străine. 

Sarcinile care stau în faţa şcolii sunt deosebit de complexe. Un om cu experienţă în 

domeniu realizează că a fi director aduce, celui care deţine o asemenea funcţie, mai mult 

ponoase decât foloase. Directorul este cel care trebuie să rezolve toate problemele. El este 

ţinta învinuirilor şi reproşurilor pentru tot ceea ce fac (rău) sau nu fac(ce trebuie) salariaţii, de 

la cel mai „neînsemnat”, până la cel mai „responsabil”. De aceea, pentru a răspunde 

comandamentelor sociale pentru care a fost creată, şcoala trebuie să aibă în fruntea ei oameni 

competenţi, destoinici şi devotaţi idealurilor educative ale vremii, eliminând „culoarea 

politică”. Altfel, şcoala se poate transforma într-o tribună de confruntări doctrinare, în loc să 

fie o instituţie de înălţare spirituală a tinerilor.  

Ca manager, a acorda atenţie sporită demersului planificării înseamnă – în primul rând 

– avantaje competitive exprese, dintre care se detaşează net: conştientizarea de către cadrele 

didactice a finalităţilor muncii depuse; alegerea periodică a priorităţilor şi evaluarea 

rezultatelor; fixarea de niveluri de performanţă demne de luat în seamă; diminuarea stării de 

disconfort şi anxietate pe care le provoacă orice schimbare. 

O şcoală condusă de un manager incompetent ajunge, inevitabil, în derivă, iar 

asemenea situaţii trebuie evitate cu orice preţ.  
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DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL 

UNITĂŢII ŞCOLARE 

I.1. Contextul social, economic şi politic 

I.1.1. Localizarea geografică a şcolii: 

Onești (maghiară: Ónfalva sau Onyest, în trecut Gheorghe Gheorghiu-Dej) este un municipiu 

în județul Bacău, Moldova, România, format din localitățile componente Borzești, Onești 

(reședința) și Slobozia. Este situat la confluența râurilor Trotuș, Cașin, Oituz și Tazlău. Are o 

suprafață de 90,17 km² iar populația este de 39.172 locuitori în anul 2011. Este traversat de 

drumul european E574 și de drumurile naționale DN11A și DN12A ce fac legătura cu 

Bucureștiul, cu nordul țării și cu Transilvania. Pe cale feroviară legăturile naționale și 

internaționale se realizează prin rețeaua CFR. 

Numele său se trage de la „Seliștea lui Oană la Trotuș”. Satul Onești a fost atestat documentar 

pe 14 decembrie 1458. 

Teritoriu 

Oneștiul este situat în Depresiunea Tazlău-Cașin, la o altitudine medie de 210 m. Cel mai jos 

punct al orașului este la 180 m pe valea Trotușului. Cel mai înalt este la 398 m pe Dealul 

Perchiu. 

Poziția geografică este 46° 13'N (latitudine) și 26° 47'E (longitudine), la circa 60 km SV de 

municipiul reședință Bacău. 

Din punct de vedere administrativ se învecinează cu comunele Helegiu și Bârsănești în Nord, 

Gura Văii și Ștefan cel Mare în Est, Buciumi și Cașin în Sud și Bogdănești și Târgu Trotuș în 

Vest. 

Orașul intravilan este dispus pe terase naturale și antropice, dar și pe dealurile din preajmă, 

astfel se găsesc case la altitudinea medie de 300 m pe dealul Cuciur și pe albia Trotușului, la 

altitudinea medie de 200 m. 

Din punct de vedere geomorfologic Municipiul Onești face parte din unitatea dealurilor 

subcarpatice, fiind așezat la confluența râurilor Tazlău și Trotuș, cu afluenții Oituz și Cașin. 

Hidrografie 

Rețeaua hidrografică a Oneștiului este reprezentată de râurile Trotuș, Cașin, Oituz și Tazlău. 

Datorită influenței antropice, regimul hidrologic al râului Cașin a fost complet modificat, 

amenajările contra inundațiilor contribuind la regularizarea scurgerii. În râul Trotuș se află 

amenajarea hidroenergetică al Platformei Petrochimice Borzești ce alimentează cu apă de 

răcire unitatea 1 a Sucursalei Electrocentrale Borzești. 
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90,30% 

8,71% 
0,99% Componența etnică 

Români 

Secui 

Altă etnie 

79,89% 

9,45% 

8,83% 1,83% 

Componența confesională a 
municipiului Onești 

Ortodocși 

Romano-catolici 

Necunoscută 

Altă religie 

Clima 

Clima este temperat-continentală, temperaturile fiind cuprinse între -25 grade Celsius, pe 

timpul iernii, și +35 grade Celsius, pe timpul verii cu o temperatură medie anuală de 9,2°C, 

iar precipitațiile anuale au o valoare de 654 mm. Vânturile cele mai frecvente bat pe direcția 

vest și sud – vest. Vegetația este specifică zonei temperat-continentale: conifere, foioase, 

plante urcătoare dar și plante rare care se află în rezervația Perchiu (sit SCI), arie naturală 

protejată inclusă în situl de importanță comunitară - Dealul Perchiu. 

Demografie 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Onești se ridică la 39.172 

de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 51.416 

locuitori.  

 

Majoritatea locuitorilor sunt români 

(90,29% - 50.416 locuitori), 206 

locuitori maghiari, 545 locuitori 

țigani, 24 locuitori germani, 50 

locuitori greci, 14 locuitori ceangăi, 6 

locuitori evrei etc.  

 

Din punct de vedere confesional, 

majoritatea locuitorilor sunt ortodocși 

(79,88% - 45.291 locuitori), cu o 

minoritate de romano-catolici (9,45% - 

5.354 locuitori), 239 locuitori 

penticostali, 199 locuitori adventiști de 

Ziua a Șaptea, 57 locuitori reformați, 18 

locuitori atei, 5 locuitori mozaici etc.  

Evoluția numărului 

populației 

An Pop.   ±%   

1956 11.253 —     

1966 35.663 +216.9% 

1977 41.738 +17.0% 

1992 58.810 +40.9% 

2002 51.681 −12.1% 

2011 39.172 −24.2% 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dealul_Perchiu_(sit_SCI)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sit_Natura_2000
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dealul_Perchiu_(sit_SCI)
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Istorie 

Antichitate 

Neoliticul și Aneoliticul (5500 – 2700 / 2500 î.Hr.): Deasupra cartierului Malu al orașului 

Onești, pe malul drept al râului Cașin, au fost descoperite resturi de cultură materială a unei 

așezări din perioada neoliticului. Menționăm printre acestea, fragmente de vase din pastă 

amestecată cu pleavă, bogat ornamentate cu motive pictate în spirală, care aparțin fazei B a 

culturii Cucuteni. Din același loc provin câteva vârfuri de săgeți din silex, de formă 

triunghiulară, cu baza concavă și bucăți de lipitură arsă cu urme de nuiele. 

Epoca bronzului (2000-1200 î. Hr.) În partea de vest a orașului, la punctul numit „Varnița”, 

situat pe terasa medie a Trotușului, au fost semnalate rămășițele unei așezări din epoca 

bronzului. Aceste resturi constau mai ales din ceramica specifică culturii Monteoru. Au fost 

scoase la iveală și câteva instrumente de os și cuțite de piatră încovoiate. La Borzești, pe 

partea dreaptă a râului Trotuș, între Rafinărie și Combinatul Chimic Borzești (azi 

Chimcomplex), se găsește o stațiune din epoca bronzului. În urma unor săpături au apărut 

urme de locuințe aparținând culturii Monteoru. Pe malul drept al râului Cașin, la nord de satul 

Răcăuți și în imediata lui vecinătate, a fost descoperită, la punctul „Rupturi”, o stațiune din 

epoca bronzului. 

Epoca Fierului 1200 î. Hr – 106 d. Hr Prima vârstă a fierului (Hallstatt), 1200 – 450/300 î. Hr. 

A doua etapă a fierului (La Tene), 450/300 î Hr – 106 d. Hr. Epoca Romană 106 - 300 În 

partea de nord-vest a cartierului Slobozia, se găsește o așezare din prima perioadă a epocii 

fierului. Aici s-au descoperit o necropolă de incinerație, material ceramic, obiecte de metal 

(cuțite din fier, cu lama ușor curbată, sau cu lama mult curbată). În imediata vecinătate a 

confluenței Oituzului cu Trotușului, s-au descoperit așezări arheologice din a doua perioadă a 

epocii fierului – perioada La Tène. La punctul „Strâmba” s-au identificat resturile unei așezări 

din latenul geto-dacic. S-au descoperit fragmentele ceramice de tradiție geto-dacică, care au 

culoare cărămizie, decorate cu brâu alb, lucrate de mână și o altă categorie de ceramică, de 

culoare cenușie, din pastă fină, lucrată la roată. La Viișoara de găsește o așezare din perioada 

geto-dacică, situată pe malul stâng al pârâului Văratic. Au putut fi observate fragmente de 

ceramică, râșnițe, urmele a trei bordeie. Tot aici s-au găsit monede antice grecești, ale orașelor 

Dyrrhachium și Apollonia. Aceste tezaure constituie o dovadă a legăturilor de schimb cu 

orașele grecești din Dobrogea, în această perioadă. Ele dovedesc circulația mărfurilor grecești 

spre Transilvania, pe drumul din sudul Moldovei, care de la Bărboși, ducea pe valea Siretului 

în sus, iar de la Poiana urca pe valea Trotușului până la pasul Oituz, de unde trecea în 

Transilvania. În perioada romană, acest drum denumit „Via Augusta” era străjuit de cele două 

castre de la Brețcu, (Covasna) și Poiana, Galați. 

Evul Mediu 

Numele său se trage de la „Seliștea lui Oană la Trotuș”. Satul Onești a fost atestat documentar 

pe 14 decembrie 1458. Așezarea de pe Trotuș apare, așadar, consemnată într-un act de danie 

emis la 14 decembrie 1458 de cancelaria voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt din Suceava. 

Documentul se află expus la Muzeul de Istorie al Municipiului Onești alături de obiecte și 

arme datând din acea vreme, descoperite de arheologi pe aceste meleaguri. În dulcele grai 

moldovenesc, Ștefan cel Mare poroncea cancelarului să scrie următoarele rânduri: 

„Malurile, ținutu Bacău, Cu mila lui dumnezeu, noi Ștefan Voievod, domn țarei Moldaviei. 

Facem înștiințare cu această carte domniei mele, tuturor cine o va vide, sau cetindu-se o va 

auzi, ca viind înainte noastră și înainte boerilor noștri, mari și mici, Marușca, fata lui 

Andrieș Slujăscul, giupâneasa lui Negrilă, de a sa buna voie și’au dat satele și moara, parte a 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Chimcomplex
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_T%C3%A8ne
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oituz
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ei, ci și’au împărțit, înainte noastră și înainte boierilor noștri, cu frații sei și cu surorile sale 

și au dat mănăstirei Bistriții, unde este hramul Adormirea preasfintei născătoarii de 

dumnezeu; numele satelor: giumătate de Slujești, unde au fost curtea tatălui ei, și giumătate 

de moară și din tot venitul, giumătate, și la Maluri amândouă coturi Oneștii și Labășeștii, și 

fântâna Horgăi, unde au fost mănăstirea tătânesau ca să fie sfintei mănăstiri Bistriții cu tot 

venitul, Iar hotarul numitelor sate să le fie pe unde din vechi s’au stăpânit. Pre care este 

credința a domniei mele, noi Ștefan Voievod și credința mitropolitului nostru Teoctist, și 

credința tuturor boerilor noștri, mari și mici.” 

Lăbășeștii, a fost un sat pe teritoriul actual al orașului Onești (cartierul Malu), așezat pe cursul 

inferior al Cașinului. Stăpânul de demult al Oneștiului, Andrieș Slujascul, din documentul de 

atestare al localității din anul 1458, este evocat de poetul Gheorghe Izbășescu: „Cu lanterna în 

mână umblu noaptea pe străzi ridicând pleoapa strălucitoare-a țărânii (documentul atestării 

orașului meu din 14 decembrie 1458) să dau de piatra ocultă pe care și-a zgâriat umbra 

Andrieș Slujascul, stăpânul de demult al Oneștiului, lângă apa Cașinului, sub maluri surpate.”. 

După istoricul Ion Bogdan (1864-1919), din cele patru sate menționate în document, Slujești a 

dispărut, Lăbășeștii s-a unit cu Oneștii, iar Malurile au luat mai târziu denumirea de Răcăuți. 

Moșiile Borzești și o parte din Negoiești, Onești, Costești, Pătrășcani și Rădeana, se aflau în 

stăpânirea particulară a lui Ștefan cel Mare. Domnul, pe baza dreptului de „dominium 

eminens” (termen latin denumind dreptul suprem de stăpânire asupra pământului țării, 

exercitat de domn), era considerat stăpân pe teritoriul întregii țări, având la dispoziția sa, atât 

domeniul public, cât și proprietatea personală, moștenită sau cumpărată. 

Epoca contemporană 

În anul 1950 satul Cerchezești-Lahovari, de lângă satul Borzești, cu 59 de locuitori la 

recensământul din 1941, a fost înglobat în satul Borzești. Satul Crișomul, din partea de est a 

satului Onești, pe cursul inferior al râului Trotuș, a fost înglobat în satul Onești. 

În anul 1952 o echipă de geografi și urbaniști condusă de ing. Mihail Florescu, ministrul 

Industriei Chimice s-a deplasat pe Valea Trotușului, pentru a stabili locul de amplasare a unui 

oraș și a unui mare combinat industrial. Din această echipă a făcut parte și geograful Vintilă 

Mihăilescu. A fost preferat Oneștiul, deoarece: 

1. este amplasat la locul de întâlnire a Trotușului (158 km) cu cei mai importanți afluenți 

ai săi: Râul Cașin (45 km), Râul Oituz (57 km) și Râul Tazlău (85 km). 

2. este așezat la o convergență de drumuri în patru direcții principale: spre Brașov, via 

Târgu Secuiesc, prin Pasul Oituz; spre Târgu Ocna (cu o ramură spre Slănic-

Moldova), Comănești (cu o ramură spre Moinești) și Miercurea Ciuc prin Pasul 

Ghimeș-Palanca; spre Bacău, prin depresiunea subcarpatică Tazlău (cu o ramură 

îndreptată spre Moinești); spre Adjud, pe valea inferioară a Râului Trotuș. 

3. este așezat într-o zonă bine populată. 

4. este așezat într-un relief format dintr-un șes, clădit din pietrișuri de gresie, în pătură 

groasă, acoperite cu luturi, constituit din două terase, una mai înaltă și una mai joasă. 

Tot în anul 1952, prin Hotărârea Consiliului de Miniștrii Nr.1635, se prevedea ca în regiunea 

Bacău, raionul Târgu Ocna, să se construiască Grupul Industrial Borzești și orașul 

muncitoresc aferent, Onești. Zona industrială a fost construită la nord - est de fostul sat 

Borzești, între calea ferată și râul Trotuș, suprafața ei depășind-o pe cea a celorlalte zone ale 

orașului. Ca urmare a acestei Hotărâri, din anul 1952, încep să se construiască coloniile pentru 

muncitorii constructori și apoi s-au săpat temeliile primelor blocuri. Orașul Onești s-a 

construit în șase etape, etape distincte și azi după stilul construcțiilor! În prima etapă (1952- 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83c%C4%83u%C8%9Bi,_Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Ocna
https://ro.wikipedia.org/wiki/Borze%C8%99ti,_Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Trotu%C8%99
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1960) s-a construit pe vatra fostului sat Onești, cartierul Tineretului și Cașin, axat pe două 

bulevarde, b-dul Republicii și b-dul Oituz, cu o orientare convergentă spre nord-est, la podul 

de peste Cașin, de unde, în continuare, se face legătura cu gara feroviară. În etapa a doua 

(1961-1965), s-a construit primul nucleu masiv, în b-dul Oituz - locuințe, unități comerciale, 

spital, unități de învățământ - și s-a realizat legătura dintre cartierele din prima etapă cu 

sectorul ,,Piața Centrală” și b-dul Republicii. Etapa a treia (1966-1970) a reprezentat un 

proces de compactare în intervalul dintre râurile Cașin, Trotuș și Oituz și o creștere a orașului 

pe verticală. Un moment important îl marchează conturarea centrului, prin construcția Casei 

de Cultură și a hotelului Trotuș. În etapa a patra (1971-1975), s-a continuat extinderea 

orașului spre sud-vest, în lungul terasei inferioare a Cașinului, cu ansambluri de blocuri și s-

au făcut amenajări pentru deschiderea lucrărilor în cartierul Mărășești. Etapa a cincea (1976-

1980), a dus la întregirea cartierului de locuințe de la vest de Casa de Cultură și s-a încheiat 

cartierul Victor Babeș. Etapa a șasea (1981-1990), a dus la construirea de locuințe în cartierul 

Mărășești, pe axa Adjud-Târgu Ocna și se încheie lucrările de modernizare în cartierul Malu. 

Se urbanizează cartierele Cuciur și Buhoci. Pe șantierele orașului și ale unităților industriale 

au lucrat și deținuți de drept comun și deținuți politici. 

Din martie 1965 orașul se numește Gheorghe Gheorghiu-Dej (după liderul comunist al 

României), iar din 1990, după revoluția anticomunistă, revine la 

vechea denumire, Onești 

. 

Stema 

Stema actuală a Municipiului Onești constă în Stejarul din Borzești, 

cu referire la binecunoscuta legendă din copilăria lui Ștefan cel 

Mare. În partea superioară se găsesc 5 turnuri ce simbolizează faptul 

că Oneștiul este Municipiu de Rangul II. 

Stema socialistă constă într-un scut cu fundal 

cărămiziu ce are în partea superioară simbolurile industriei orașului 

(două coloane de rectificare și un vas pentru depozitarea gazelor 

lichefiate, precum și doi stâlpi de înaltă tensiune), în centru stema 

Republicii Populare Române, sub acestea fiind două crengi de stejar 

unite de o lance iar la bază numele orașului, Gheorghe Gheorghiu-Dej.  

 

 

Monumentele Eroilor 

Monumentul Eroilor, închinat Războiului de întregire a 

Neamului 1916-1919 

Monumentul eroilor Regina Maria se află în apropierea 

Primăriei Onești și este închinat eroilor căzuți în Războiul 

de Întregire a Neamului 1916 - 1919. Osemintele au fost 

mutate din satul Curița, comuna Cașin în anul 1941.  

Monumentul Eroilor Sovietici - căzuți în luptele cu armata 

germană în august 1944, s-a constituit un cimitir în anul 

1949, parcul mic din centrul localității Onești. În cele 38 de morminte sunt înhumați 180 de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ca%C8%99in
https://ro.wikipedia.org/wiki/Adjud
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Ocna
https://ro.wikipedia.org/wiki/Martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1965
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/1990
https://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_Rom%C3%A2n%C4%83_din_1989
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ofițeri și ostași sovietici. În timpul construcției orașului, cimitirul a fost mutat lângă dealul 

Cuciur. 

Monument al eroilor din Onești - construit în anul 1925 este simplu, fără inscripții, pe toate 

laturile se găsesc ornamente florale. Este executat din piatră și are o înălțime de 3 m. Până în 

1989 a avut un obelisc din bronz ce a fost spart și înlocuit după cu o simplă cruce. Este 

amplasat într-un sens giratoriu de pe Calea Mărășești, la intrarea în oraș. 

Monumente istorice și de arhitectură (socialistă și modernă) 

Conacul Ruset Rosno (Maria Bogdan), monument istoric situat pe Calea Mărășești, actual 

complex Stejarul 

Clubul elevilor (conacul Alecu Aslan)– casa ultimului proprietar, colonelul Miclescu 

Stejarul - monument de artă - lucrare a sculptorului Paul Vasilescu (1967) 

Maternitatea - lucrare de artă realizată în 1964 de către Ion Vlad, amplasată pe fațada 

Spitalului Municipal Onești 

Zimbrul - monument de artă ridicat de sculptorul Ion Vlad în anul 1964, a fost situat în zona 

gării CFR. 

 

Fântâna arteziană Cristal de Sare(1988) și Casa de 

Cultură a Sindicatelor 

Basorelief Muncitorii - lucrare de artă socialistă realizat 

în anul 1961 de Nicolae Enea, situat pe strada George 

Călinescu 

Trecut și prezent istoric - basorelief socialist situat pe 

Bulevardul Oituz, lucrare a artistului Cristea 

Grosu în 1965 

Statuie de bronz Elan Gimnastic - lucrare de 

artă socialistă amplasată în fața Hotelului 

Trotuș, sculptor Gheorghe Baratchi 

Monumentul Voivodul - lucrare de artă 

modernă realizată de artistul plastic Eremia 

Grigorescu și arhitect Ioan Goia în anul 2000 

Grup 

statuar Nadia Comăneci - lucrare realizată de artistul 

plastic Eremia Grigorescu și arhitect Ioan Goia în 

anul 1999 

Monument Mihai Eminescu - lucrare realizată de 

artistul plastic Eremia Grigorescu în anul 2000 

Bustul lui Ștefan cel Mare - Borzești - lucrare din 

bronz realizată în anul 1936. 
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Cultură 

Obiective turistice 

Obiective turistice recomandate sunt: Dealul Perchiu (sit SCI), Biserica Adormirea Maicii 

Domnului din Borzești, Crucea de pe dealul Perchiu, Muzeul Municipal de Istorie, 

Monumentul Mihai Eminescu, Biserica ortodoxă Sfântul Nicolae, Parcul Municipal 

„Libertății”. 

Muzee 

 Muzeul Municipal de Istorie 

 Muzeul de cultură și artă religioasă Borzești 

Biblioteci 

 Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” 

 Biblioteca filiala „Cosânzeana” 

Spitale 

 Spitalul Municipal „Sfântul Ierarh Dr. Luca al 

Crimeii” 

Clădiri publice 

 Primăria nouă - inaugurată în anul 2006 

 Casa de Cultură a Sindicatelor - inaugurată în 1967, își desfășoară activitățile pe o 

suprafață de peste 5000 mp. 

 Primăria veche (Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Onești, sedii de partide 

politice) 

Evenimente culturale 

 Fundația Națională „George Călinescu” organizează „Zilele Culturii Călinesciene”; 

 Festivalul internațional de muzică ușoară pentru copii „Ti Amo”. 

Parcuri și arii protejate 

 Dealul Perchiu (sit SCI Natura 2000) - desemnat în scopul protejării biodiversității și 

menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, 

precum și a habitatelor naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. 

 Parcul Municipal „Libertății” - cu suprafața de 14, 22 ha este unul dintre cele mai mari 

parcuri din orașele moldave. 

 Parcul „George Călinescu” - fostul parc Trandafirilor, al doilea ca mărime din oraș, cu are 

o suprafață de 3,05 ha. 

 Parcul „Cașin” - amenajat pe malul râului Cașin, are o suprafață de 1,03 ha. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Istorie
https://ro.wikipedia.org/wiki/2006
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 Parcul „Nadia Comăneci” - aflat lângă colegiul cu același nume, are o suprafață de 0,9 ha. 

 Parcul „Mărășești” - aflat într-o incintă, are o suprafață 

de 0,6 ha. 

Biserici și catedrale 

 

Biserica Catolică Sf. Petru și Paul 

Sfântul Nicolae este patronul spiritual a orașului și 6 

decembrie (Ziua lui Sf. Nicolae) este sărbătoare oficială 

municipală. 

Biserici și catedrale ortodoxe 

 Biserica Adormirea Maicii Domnului din Borzești 

(1493 - 1494) 

 Biserica ortodoxă Sfântul Nicolae - 1844 

 Biserica ortodoxă Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, 

Crucea de Piatră - 1977 

 Catedrala ortodoxă Pogorârea Sfântului Duh - 1990 

 Biserica ortodoxă Sf. Maria Magdalena - reducerea la scară a bisericii Mănăstirii Putna - 

2001 

 Biserica de lemn de rit vechi ortodox Răsărit - 1988 

 Biserica ortodoxă Nașterea Maicii Domnului - 1998 

 Biserica ortodoxă Borzești - aproximativ 1836 

 Biserica ortodoxă Sfinții Împărați Constantin și Elena - 1994 

 Biserica ortodoxă Sfântul Ioan Teologul Belci 

 Biserica ortodoxă Sfântul Nicolae Slobozia - 1801 

 Capela ortodoxă Sfântul Pantelimon - 2000 

Biserici și catedrale romano-catolice 

 Catedrala romano-catolică Fericitul Ieremia Valahul - 1992 

 Biserica romano-catolică Sfinții Apostoli Petru și Pavel - 1920 

 Biserica romano-catolică Sfânta Tereza Născătoarea lui Isus 

 Biserica romano-catolică Schimbarea la față Borzești - 1943 

 Capela romano-catolică Buhoci - 2001 (reconstrucție sumară a fostei biserici Buhoci din 

centrul cimitirului actual) 

Alte culte: 

 Biserica Creștin Adventistă Mal - 1994 

 Biserica Creștin Adventistă Slobozia - 1975 

 Biserica penticostală Filadelfia - 1992 

 Biserica baptistă Sfânta Treime - 1992 

 Biserica Evanghelică 

Sport 

Municipiul Onești dispune de o bază sportivă dotată cu trei stadioane de fotbal, un teren de 

handbal cu nocturnă, 6 terenuri de tenis, o sală de gimnastică, o sală de lupte, bazine de înot, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Borze%C8%99ti
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teren de atletism, sală jocuri sportive. De asemeni, baza sportivă dispune de un minihotel 

modern, pentru sportivii care vin în cantonamente. 

Sala Polivalentă “Nadia Comăneci” construită în Parcul Libertății cu o capacitate de 2500 

locuri, găzduiește desfășurarea de competiții la nivel național de handbal, tenis, baschet, 

badminton, volei, box, haltere, lupte, judo și gimnastică. În baza sportivă se antrenează zilnic 

lotul olimpic de gimnastică junioare, luptători și halterofili, dar se pot antrena și locuitorii 

municipiului Onești dornici de relaxare prin sport. 

Gimnastică 

Nadia Comăneci este cea mai cunoscută gimnastă a României, aceasta copilărind și 

antrenându-se la Onești. Andreea Chelaru a copilărit tot în Onești. 

Economie 

Oneștiul este un oraș industrial, cu o structură economică 

bine dezvoltată în jurul unor ramuri industriale, în special 

cea prelucrătoare a produselor petrochimice pe Platforma 

Petrochimică Borzești. Confecțiile, prelucrarea lemnului, 

industria alimentară și alte servicii sunt alte ramuri 

importante. 

RAFO Onești, fondată în 1966, este una din principalele 

rafinării de petrol din România, intrând în categoria 

rafinăriilor mari (alături de Petrobrazi Ploiești, Arpechim 

Pitești, Petrotel Ploiești și Petromidia Năvodari). A fost 

cel mai modern combinat de prelucrare a petrolului din 

Estul Europei, folosind tehnologii americane. Principalele 

produse petroliere realizate sunt benzinele, motorinele, 

propanul, Gaz Petrolier Lichefiat (GPL), păcura, cocsul de petrol, propilena și sulful de petrol. 

Nu funcționează de 8 ani, fiind ținuta în conservare, având mici perioade de funcționare, 

intermitente. Oprind rafinăria, pe orizontală au fost nevoite să-și închidă activitatea multe alte 

firme ce asigurau servicii de întreținere și reparații, accesorii și activități anexe. Una dintre 

acestea este fosta întreprindere de Utilaj Chimic Uton. Închiderea în lanț a acestor firme a dus 

la un șomaj ridicat și un fenomen de emigrare a populației apte de muncă. 

Carom Onești este singura companie producătoare de cauciuc sintetic din România și din 

estul Europei. Numele provine de la prescurtarea cuvintelor Cauciuc Românesc. Între 1962 și 

1989 a purtat numele de Combinatul de Cauciuc Sintetic și Produse Petrochimice Onești, 

atunci numele de Carom era doar o marcă a primului cauciuc obținut prin polimerizarea în 

emulsie a butadienei cu alfametil stirenul. 

Chimcomplex Borzești este una dintre cele mai mari companii producătoare de produse 

chimice din România. Parte a Grupului SCR, cel mai puternic grup industrial din România, 

Chimcomplex S.A. Borzești este unul din cei mai importanți fabricanți de produse chimice 

din România. 

Uton Onești este o companie producătoare de utilaje din România. A fost înființată în anul 

1973, sub denumirea de Întreprinderea de Utilaj Chimic Borzești (IUC). Societatea UTON a 

fost creată inițial ca furnizor de echipamente pentru industriile chimică și petrochimică. 

Principalele produse aflate în portofoliul societății sunt schimbătoarele de căldură, 

recipientele sub presiune, unități tehnologice în construcție modulară, cazanele de apă 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Nadia_Com%C4%83neci
https://ro.wikipedia.org/wiki/Handbal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tenis
https://ro.wikipedia.org/wiki/Baschet
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Volei
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fierbinte și abur, liniile de conducte tehnologice, producție ce mergea la export în proporție de 

70-80% până la falimentarea companiei. 

Croco Onești este o companie lider în România la produsele: Brezel, Crackers, Sticks și Petit 

Beurre. având o prezență permanentă pe piață de la înființare (octombrie 1994). 

Capacitatea de producție maximă este de 93 tone biscuiți/24 ore. 

Modeon Onești în industria de confecții textile ce produce în sistem lohn confecții pentru 

femei, bărbați și copii. Este o societate cu capital privat românesc, fondată în anii 80' ce 

produce îmbrăcăminte sport și casual, uniforme și haine pentru ski, termolipite pentru export. 

Din anul 2001 compania s-a restructurat iar în anii 2008-2009 s-a început demolarea a câtorva 

clădiri de birouri și secții de producție. 

Barlinek Onești este un producător polonez de cherestea și parchet triplustratificat a cărui 

marfă se duce mult către export în vestul Europei. 

Albrau Onești - fabrica de bere a început activitatea în 1992. 

Împărțirea administrativă 

Municipiul Onești este compus din localitățile componente Onești, Borzești și Slobozia, care 

nu au alte subdiviziuni. Neoficial, localitatea componentă Onești este împărțită în 11 cartiere: 

Satu Catolic, Buhoci, Borzești, Slobozia, TCR, Mal, Dallas, Belci (Slobozia Nouă), Cuciur, 

ANL. Zona centrală veche (Cvartalurile I-V) poate deservi 22 000 locuitori în 6500 

apartamente construite în intervalul 1954-1963. Cele două bulevarde din Onești sunt 

Republicii (aprox. 2 km) și Oituz (aprox. 1,7 km). Deasemenea, străzi importante sunt: Calea 

Mărășești, care trece și prin localitatea componentă Borzești, strada Libertății (aprox. 4,5 km) 

(cea din urmă fiind folosită ca o șosea de centură pentru Onești). 

Relații externe 

Orașe înfrățite: 

  Eysines, Franța (1995) 

  Skien, Norvegia (1999) 

  Pistoia, Italia (2008) 

  Strășeni, Republica Moldova (2015) 

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Onești 
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PREZENTAREA UNITĂȚII ȘCOLARE 

 CADRUL INSTITUŢIONAL ŞI ADMINISTRATIV  
 Colegiul Naţional „Grigore Moisil” din Oneşti este o unitate de învăţământ 

preuniversitar acreditată şi face parte din reţeaua şcolară naţională. Colegiul Naţional 

„Grigore Moisil” din Oneşti are personalitate juridică şi are conducere, personal şi buget 

proprii, întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege, 

de autonomie instituţională şi decizională. 

 Managementul Colegiului Naţional „Grigore Moisil” din Oneşti este asigurat în 

conformitate cu prevederile legale. Colegiul Naţional „Grigore Moisil” din Oneşti este 

condusă de Consiliul de Administraţie, de Director şi un Director adjunct.  

 Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea Colegiului Naţional “Grigore 

Moisil” din Oneşti se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: Consiliul Profesoral, 

organizaţiile sindicale, Consiliul reprezentativ al părinţilor, Consiliul şcolar al elevilor precum 

şi cu autorităţile administraţiei publice locale. 

 Colegiul Naţional „Grigore Moisil” din Oneşti funcţionează pe baza Regulamentului 

Intern actualizat anual, iar structura organizatorică este descrisă prin Organigramă. Conţinutul 

Regulamentului Intern şi Organigrama sunt aduse la cunoştinţa tuturor angajaţilor, elevilor şi 

părinţilor, în vederea asigurării cunoaşterii, de către aceştia, a drepturilor şi obligaţiilor ce le 

revin în raport cu Colegiul Naţional „Grigore Moisil” din Oneşti. 

CONTEXT EUROPEAN 
Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi inclusivă 

 

Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a 

Europei în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară 

şi să edifice o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de 

ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială. 

La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul European din 

25-26 martie 2010 şi definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010. 

În document este propusă abordarea tematică a reformelor concentrată pe 3 priorităţi 

interdependente stabilite la nivelul statelor membre: 

Creştere inteligentă: 

Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare 

Creştere durabilă: 

Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor şi ecologice 

Creştere inclusivă 

Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială 
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Ţinte: 

Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75%. 

Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare. 

Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%. 

Cel puţin 40% din tineri (30-34 ani) să fie absolvenţi de învăţământ terţiar. 

 “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea cu 20% a 

ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei 

energetice, comparativ cu 1990. 

Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie. 

Pentru susţinerea celor 3 priorităţi şi atingerea acestor ţinte sunt propuse ca instrumente de 

lucru 7 iniţiative emblematice: 

3 iniţiative pentru creşterea inteligentă: 

- O Uniune a inovării. 

- O Agendă Digitală pentru Euro. 

- Tineret în mişcare. 

2 iniţiative pentru creştere durabilă: 

- O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. 

- O politică industrială integrată pentru era globalizării. 

2 iniţiative pentru creşterea incluzivă: 

- O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă. 

- Platforma europeană de combatere a sărăciei. 

Iniţiativa:“Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă" 

Măsuri la nivelul statelor membre (selecţie): 

Promovarea şi monitorizarea implementării efective a rezultatelor dialogului social. 

Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin 

implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei de educaţie şi formare profesională. 

Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul Naţional al Calificărilor 

corelat cu EQF. 
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Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional şi superior şi 

prin formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a competenţelor cerute 

pentru angajare în formarea continuă şi pe piaţa muncii. 

Iniţiativa: “Tineretul în mișcare” 

Linii de acţiune principale: 

Dezvoltarea de sisteme educaţionale și de formare moderne care să asigure competenţe 

cheie și excelenţă: 

Investiţii mai mari în educaţie şi formare; asigurarea celui mai bun randament al resurselor 

publice; diversificarea surselor de finanţare. 

Consolidarea acţiunilor pentru reducerea abandonului şcolar timpuriu. 

Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională: informaţii de bază pentru 

planificarea carierei (informaţii referitoare la parcursurile educaţionale şi de formare, 

oportunităţi de angajare); acţiuni de îmbunătăţire a imaginii sectoarelor şi profesiilor cu 

potenţial de angajare. 

Promovarea învăţării şi predării de calitate. 

Accentul pe competenţele cheie pentru economia şi societatea bazată pe cunoaştere, de ex. 

a învăţa să înveţi, comunicarea în limbi străine, competenţele antreprenoriale, TIC, învăţarea 

on-line, competenţele în domeniul matematicii (inclusiv competenţele numerice) şi ştiinţelor. 

Comisia va prezenta în 2011 o Comunicare privind competenţele în sprijinul învăţării de a 

lungul vieţii, care va include propuneri de elaborare a unui limbaj comun între sistemul 

educaţional şi sectorul profesional (Taxonomia europeană pentru aptitudini, competenţe şi 

profesii - ESCO). 

Creşterea atractivităţii ofertei şi calităţii EFP VET: conform proiecţiilor, cca. 50 % din 

totalul locurilor de muncă din 2020 vor fi pentru calificări de nivel mediu rezultate din 

programe de educaţie şi formare profesională. 

Promovarea experienţei timpurii la locul de muncă ca factor esenţial pentru facilitarea 

intrării pe piaţa muncii şi orientarea carierei: programe de tip ucenicie şi stagii de practică de 

calitate. 

Propunerea unui cadru de calitate pentru stagii, inclusiv abordarea obstacolelor juridice şi 

administrative ale stagiilor transnaţionale. Sprijinirea unui acces mai bun şi a unei participări 

mai bune la stagii de bună calitate, inclusiv prin încurajarea întreprinderilor să ofere locuri 

pentru stagii şi să devină bune întreprinderi-gazdă (de exemplu, prin etichete de calitate sau 

premii), precum şi prin acorduri între parteneri sociali şi ca parte a politicii de responsabilitate 

socială a întreprinderilor (RSI). 
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Facilitarea parcursurilor şi permeabilităţii dintre EFP şi învăţământul superior, inclusiv prin 

dezvoltarea unor cadre naţionale de calificare şi prin menţinerea unor parteneriate strânse cu 

sectorul profesional. 

Extinderea oportunităţilor de învăţare non formală şi informală; recunoaşterea şi validarea 

acestor tipuri de învăţare. 

Promovarea atractivității învățământului superior pentru economia bazată pe cunoaștere: 

Mărirea proporţiei tinerilor care urmează un program de studii superioare sau echivalent. 

Îmbunătăţirea calităţii, atractivităţii şi capacităţii de adaptare a învăţământului superior. 

Ameliorare cantitativă şi calitativă a mobilităţii şi a capacităţii de inserţie profesională. 

Susținerea unei dezvoltări puternice a învăţării transnaționale și a mobilităţii profesionale 

pentru tineri 

Promovarea mobilităţii tinerilor în scop educaţional: obiectivul ca până în 2020 toţi tinerii 

din Europa să poată avea posibilitatea de a-şi petrece în străinătate o parte din timpul alocat 

parcursului educaţional, inclusiv prin formare la locul de muncă. 

Promovarea mobilităţii profesionale a tinerilor. 

Măsuri de reducere a şomajului şi de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor: 

Sprijin pentru obţinerea primului loc de muncă şi începerea unei cariere. 

Comisia va stabili o monitorizare sistematică a situaţiei tinerilor care nu sunt încadraţi 

profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare pe baza unor date 

comparabile la nivelul UE, ca sprijin pentru elaborarea politicilor şi pentru Se recomandă 

Statelor membre asigurarea faptului că toţi tinerii sunt încadraţi în muncă, îşi continuă studiile 

sau fac parte dintr-un program de activare în termen de patru luni de la absolvirea şcolii, ca 

parte a unei „garanţii pentru tineret”. 

Sprijinirea tinerilor cu risc. 

Susținerea tinerilor antreprenori și a activităților independente. 

CONTEXTUL NAŢIONAL 

Prin noua Lege a Educaţiei Naţionale, reforma sistemului educaţional românesc 

vizează următoarele schimbări: 

1. Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu 

Cadrul European al Calificărilor 

Referitor la reorganizarea structurii învăţământului preuniversitar, legea reglementează 

educaţia timpurie ca educaţie antepreşcolară (de la 0 la 3 ani) şi educaţie preşcolară (de la 3 la 
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6 ani); introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar; creşterea duratei 

învăţământului gimnazial la 5 ani; generalizarea, în perspectivă, a învăţământului de 12 clase. 

Atât în România cât şi în Uniunea Europeană, 16 ani reprezintă vârsta de la care o persoană 

poate intra pe piaţa muncii în mod legal. 

2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului 

Crearea unui cadru curricular coerent presupune îmbunătăţirea programelor şcolare 

prin reducerea volumului de cunoştinţe ce trebuie memorate şi creşterea atractivităţii 

conţinuturilor acestor programe. Legea introduce curriculumul bazat pe cele opt competenţe 

cheie de care are nevoie fiecare individ pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru 

cetăţenia activă, pentru incluziunea socială şi pentru intrarea pe piaţa muncii. 

3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor 

Se introduce portofoliul educaţional şi se modifică sistemul de evaluare a elevilor. 

Portofoliul va cuprinde totalitatea diplomelor, certificatelor şi a altor înscrisuri obţinute în 

urma evaluării competenţelor dobândite în contexte de învăţare formale, non-formale şi 

informale. Din el se va putea afla parcursul educaţional, înclinaţiile copilului sau 

performanţele lui deosebite. Evaluările elevilor vor fi realizate la finalul clasei pregătitoare, la 

finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a IX-a. 

4. Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem 

Descentralizarea se va realiza prin transferul de responsabilităţi către Consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ şi către autorităţile locale. 

Legea introduce principiul „finanţarea urmează elevul” prin care alocarea banilor publici va 

deveni transparentă şi se va face în concordanţă cu ţintele educaţionale strategice. Legea 

Educaţiei Naţionale prevede alocarea pentru finanţarea educaţiei a minimum 6% din PIB-ul 

anului respectiv. 

5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate 

Accesul egal la educaţie pentru păstrarea în şcoală a elevilor aflaţi în situaţii de risc şi 

atragerea celor ce au părăsit timpuriu sistemul educaţional se realizează prin programe de tip 

„Şcoala după şcoală” sau „A doua şansă”. De asemenea, se vor subvenţiona de către stat 

costurile aferente frecventării liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri 

socio-economice dezavantajate, precum şi pentru cei care frecventează şcolile profesionale şi 

se vor acorda burse pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane 

juridice sau fizice. 

6. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane 

Formarea iniţială profesională a cadrelor didactice va cuprinde studii de licenţă într-o 

specializare, masterat didactic cu o durată de 2 ani şi stagiul practic cu durata de un an. 
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Evoluţia în cariera didactică se va realiza prin gradele didactice I şi II şi prin dobândirea 

titlului de profesor - emerit în sistemul de învăţământ preuniversitar. 

Calitatea managementului instituţiilor de învăţământ urmează să se îmbunătăţească în 

urma înfiinţării corpului naţional de experţi în management educaţional, constituit în urma 

selecţiei, prin concurs, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat 

de formare în domeniul managementului educaţional; numai aceste cadre didactice vor putea 

ocupa funcţii de conducere, îndrumare şi control. Un pas înainte în vederea exercitării 

dreptului la educaţie permanentă îl reprezintă sprijinul acordat de stat prin deschiderea, încă 

de la naşterea fiecărui copil, a unui cont educaţional (echivalentul a 500 Euro). 

7. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii 

Legea Educaţiei Naţionale defineşte conceptul de educaţie şi formare profesională pe 

tot parcursul vieţii într-un mod integrat şi coerent şi stabileşte recunoaşterea şi certificarea 

competenţelor obţinute în contexte educaţionale formale, informale şi non-formale. 

Totodată, legea prevede posibilitatea înfiinţării, de către autorităţile locale, a 

Centrelor Comunitare de Învăţare Permanentă, care au rolul de a implementa, la nivelul 

comunităţii, politicile şi strategiile în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii. 

MECS a stabilit colectivele şi termenele pentru elaborarea metodologiilor, 

regulamentelor şi normelor care vor asigura cadrul unitar pentru implementarea Legii 

Educaţiei Naţionale. 

 

Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii este una din principalele ţinte ale Programului 

Naţional de Reformă(PNR) 

 

Traiectoria ţintei pentru perioada 2010 - 2020 vizează atingerea unui nivel de 14,8% 

în 2013, de 13,8% în 2015 şi 11,3% în 2020, în condiţiile unui scenariu realist de dezvoltare 

economică şi în care se vor implementa măsurile propuse. 

România are în vedere realizarea unei evaluări intermediare în anul 2014 pentru 

aprecierea impactului măsurilor în atingerea ţintei şi eventuala corectare a traiectoriei. 
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CONTEXTUL REGIONAL NE 

În Strategia de Dezvoltare a Regiunii Nord - Est pentru perioada 2014-2020 sunt 

prevăzute următoarele elemente de ordin strategic:  

Obiectivul general: Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creştere 

economică durabilă, favorabil creşterii competitivităţii economice şi incluziunii sociale, care 

să conducă la o diminuare a decalajelor existente faţă de celelalte regiuni ale României. 

Priorităţi: 

1. Îmbunătăţirea capitalului uman prin aplicarea de măsuri orientate către creşterea 

ocupării, accesului la educaţie, instruire şi sănătate, promovarea incluziunii sociale. 

2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne care să asigure creşterea accesibilităţii, 

conectivităţii şi atractivităţii Regiunii Nord-Est. 

3. Sprijinirea unei economii competitive şi a dezvoltării locale. 

4. Optimizarea utilizării şi protejarea resurselor şi patrimoniului natural. 

 

Ţinte vizate pentru prioritatea 1, orizontul 2022: 

Ţintele şi indicatorii de monitorizare sunt prevăzuţi la nivelul anului 2022, întrucât o 

parte dintre proiectele cofinanţate din fondurile comunitare aferente perioadei de programare 

2014-2020 vor putea fi finalizate până pe 30.06.2022. 

1. Rata șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani) va fi de maxim 8% la nivel regional şi de 

maxim 15%în mediul urban. 

2. Rata ocupării în rândul tinerilor (15-24 ani) va fi de minim 35%. 

3. Rata de părăsire timpurie a şcolii - maxim 12%. 

4. Ponderea populaţiei ce participă la programe de formare profesională a adulţilor va fi de 

minim 7%. 

Priorității și obiective la nivel local 

1. Adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare profesională iniţială la cerinţele pieţei 

muncii şi a opţiunilor elevilor. 

2. Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de calificare prin participarea la programe 

de formare continuă. 

3. Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială. 
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Curriculum şi ofertă educaţională 

Din Raportul de activitate 2013-2014 rezultă, pentru domeniul Curriculum, cele de mai jos. 

1. Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea 

şefilor de catedre. Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare 

şi s-a ţinut cont de precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe 

discipline. Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare 

şi au inclus activităţile de evaluare. Au fost elaborate planificări distincte pentru pregătirea 

examenelor naţionale şi pentru activităţile extracurriculare. Din rapoartele şefilor de catedre, 

monitorizările realizate pe parcursul anului şcolar şi rezultatele obţinute de elevi la clasă şi la 

examenele naţionale rezultă că proiectarea şi realizarea procesului educativ s-a situat la un 

nivel foarte bun, fără probleme majore.  

2. Oferta educaţională a unităţii de învăţământ s-a realizat conform procedurii interne 

elaborate în acest scop. Curriculumul la decizia şcolii (CDŞ) şi activităţile extracurriculare 

(EC) au o orientare preponderent academică – având în vedere misiunea asumată şi 

obiectivele anuale stabilite. Stabilirea ofertei educaţionale se realizează prin proces de 

consultare-negociere cu implicarea directă a elevilor şi a părinţilor, sub coordonarea Comisiei 

pentru curriculum. Orele din cadrul CDŞ-EC sunt alocate în principal astfel:  

a. Activităţi didactice destinate aprofundării şi extinderii prevederilor programelor şcolare 

pentru a susţine pregătirea elevilor conform nevoilor lor personale, pentru 

performanţă înaltă şi pentru succes la examenele naţionale şi examenele de admitere 

în învățământul superior.  

b. Activităţi didactice destinate formării şi exersării de competenţe profesionale specifice 

domeniului TIC. Aceste activităţi au fost de asemenea organizate şi în regim 

extracurricular prin pregătirea şi organizarea examenelor pentru obţinerea 

certificărilor ECDL.  

c. Activităţi didactice destinate formării şi exersării de competenţe lingvistice avansate în 

limbile moderne engleză și franceză. În regim extracurricular aceste activităţi vizează 

în mod specific pregătirea elevilor pentru susţinerea examenelor internaţionale de 

competenţe lingvistice.  

Oferta educaţională a inclus şi activităţile desfăşurate în cadrul programului „Să știi mai 

multe, să fii mai bun”. Toate activităţile planificate în cadrul acestui program s-au desfăşurat 

fără probleme majore, iar răspunsul şi participarea elevilor, părinţilor şi partenerilor din 

comunitate au fost foarte bune. 

3. Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor şi 

tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul fiecărui semestru. În 

privinţa metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt combinate metode/tehnici tradiţionale 

(preponderent evaluări scrise) cu metode/tehnici alternative (proiecte, lucrări experimentale, 

portofolii). În ansamblu se poate aprecia că există o pondere echilibrată a diferitelor metode şi 

tehnici de evaluare la majoritatea disciplinelor, iar rezultatele evaluărilor reflectă în mod 
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obiectiv calitatea pregătirii elevilor. S-a constatat o bună ritmicitate în evaluarea şi notarea 

elevilor, precum şi o dozare relativ bună a efortului acestora pe parcursul anului şcolar. Există 

în continuare unele probleme în ritmicitatea notării în cazul disciplinelor cu 1 oră pe 

săptămână. 

4. Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în principal următoarele: 

a. Pregătirea specifică pentru activitatea de performanţă înaltă (concursuri şi olimpiade 

şcolare). Activitatea a fost organizată sub formă de ore săptămânale, ca activităţi 

extracurriculare, precum şi sesiuni speciale de pregătire intensivă înaintea fazelor 

judeţene şi naţionale ale olimpiadelor pe discipline – ore de pregătire în laboratoare şi 

cabinete, evaluări şi simulări etc. Activitatea a fost monitorizată de şefii de catedre şi 

conducere şi a condus la rezultate bune şi foarte bune la concursurile şi olimpiadele 

şcolare.  

b. Pregătire specifică pentru Examenul de bacalaureat s-a realizat atât la clasă, cât şi 

prin activităţi extracurriculare şi sesiuni speciale de pregătire organizate în afara 

orarului (la toate disciplinele de examen, incluzând simulări). Activitatea a fost 

monitorizată de şefii de catedre şi conducere şi a condus la rezultate foarte bune.  

c. În regim extracurricular au fost organizate activităţi sportive – cu rezultate bune la 

concursurile specifice şi efecte apreciate ca benefice asupra stării de sănătate a elevilor.  

5. Activităţile educative şi extraşcolare au fost în principal organizate de către diriginţi sub 

îndrumarea coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare şi a 

psihologului şcolar. Din evaluarea activităţilor realizate pe parcursul anului şcolar se 

consideră că este necesar în continuare un nivel de implicare mai ridicat din partea părinţilor 

şi accentuarea mai pronunţată a activităţilor cu un caracter educativ-moral pentru a îmbunătăţi 

calitatea comportamentului elevilor în şcoală şi în afara acesteia. Categoriile de activităţi 

realizate pe parcursul anului şcolar au fost: 

a) Activităţi educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare 

(dirigenţie) şi în programul „Să știi mai multe, să fii mai bun”, inclusiv cu invitaţi, 

vizite, tabără educativă etc.  

b) Activităţi de orientare şcolară şi profesională realizate în cadrul orelor de consiliere 

şi orientare (dirigenţie), prezentări detaliate de oferte de şcolarizare realizate de invitaţi 

de la diferite instituţii de învăţământ superior (Bacău, Galați,Iași, Brașov), activităţi de 

testare şi consiliere individuală şi de grup realizate de psihologul şcolar etc. Orientarea 

şcolară şi profesională a fost susţinută şi în acest an şcolar de vizite la firme şi instituţii 

din Onești organizate în programul „Să știi mai multe, să fii mai bun”.  

c) Activităţi recreative. Au fost organizate vizite, excursii şi tabere cu elevii în zilele de 

weekend şi pe perioada vacanţelor şcolare. Nivelul de interes şi participare a fost ridicat 

şi elevii solicită în continuare organizarea activităţilor de acest tip. 
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6. Planul de şcolarizare a fost realizat în întregime, atât pentru anul şcolar 2012/2013, cât şi 

pentru anul şcolar 2013/2014, ultimele 

medii de admitere fiind printre cele mai 

mari din județ. În anul şcolar 2013/2014, 

Colegiul Naţional „Grigore Moisil” a 

funcţionat cu 25 de clase de liceu. 

Numărul mediu de elevi pe clasă a fost de 

29,5 elevi/formațiune de studiu, peste 

media națională impusă de normativele în 

vigoare.  

7. În privinţa disciplinei la nivelul elevilor 

nu s-au înregistrat abateri disciplinare 

semnificative, problema cea mai gravă 

constatată a fost cea a numărului relativ 

mare de absenţe (34 absenţe/elev în mare 

majoritate motivate).  

Pentru descurajarea absenteismului au fost 

iniţiate o serie de măsuri concrete, vizând 

în esenţă o creştere a consecvenţei 

aplicării prevederilor regulamentare. 

Astfel, fiecare diriginte păstrează legătură 

permanentă cu familia pentru elevii cu număr mare de absenţe etc. Absenteismul ridicat este 

explicat de factori de natură externă unităţii de învăţământ, dar şi de factori de natură internă. 

Astfel, un inventar minim al acestor factori ar include: 

1) Factori de natură externă:  

a. Copii din familii monoparentale sau copii lăsaţi în grija unor rude pe perioada 

în care părinţii sunt plecaţi din localitate pentru muncă  

b. Copii provenind din medii socio-economice dezavantajate, din familii a căror 

interes pentru studiile copiilor proprii este descurajat de situaţia socială şi 

economică precară  

c. Copii cu probleme reale de sănătate, temporare sau permanente, a căror 

absenţă de la şcoală este justificată şi care depun eforturi pentru încheierea 

situaţiei lor şcolare.  

2) Factori de natură internă:  

a. Solicitările ridicate ale programelor şcolare curente, concomitent cu 

selectivitatea studiului spre anii terminali în scopul pregătirii pentru 

continuarea studiilor;  
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b. Atractivitatea anumitor activităţi didactice, determinată de o abordare formală, 

didacticistă a conţinuturilor;  

c. Relativă inconsecvenţă în aplicarea prevederilor regulamentare de către 

diriginţi.  

Diminuarea efectelor situațiilor de absenteism constituie priorităţi pe termen mediu şi lung. 

Acţiunile întreprinse în acest sens ar trebui să vizeze în mod special centrarea actului 

educaţional pe elev şi pe interesele acestuia, îmbunătăţirea ofertei de activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare şi consecvenţă şi seriozitate în aplicarea regulamentelor şcolare. 

6. Pregătirea generală şi de specialitate a elevilor Colegiului Naţional „Grigore Moisil” se 

situează la nivelul performanţelor medii spre foarte bune în raport cu standardele curriculare 

actuale (asimilate competenţelor generale şi specifice prevăzute de programele şcolare în 

vigoare). Considerând notele obţinute de elevi ca un prim indicator al rezultatelor învăţării, 

se constată existenţa unei ponderi importante a elevilor cu medii generale mari şi foarte mari. 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 
Clasa a IX-a 

Anul şcolar 2015-2016 

Specializarea 
Nr. de 

clase 

Nr. de 

locuri 

Matematică – informatică 2 56 

Ştiinţe ale naturii - engleză 

intensiv 
1 28 

Ştiinţe ale naturii 1 28 

Ştiinţe sociale 1 28 

Filologie 1 28 

Total 6 clase 168 locuri 

Colegiul Naţional „Grigore Moisil” are ca finalități educaționale formarea personalității 

umane prin: 

~ însușirea cunoștințelor științifice, a valorii culturii naționale și universale;  

~ educarea în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;  

~ formarea capacităților intelectuale și a abilităților practice;  

~ profesionalizarea tinerei generații pentru desfășurarea de activități producătoare de 

bunuri materiale și spirituale;  

~ cultivarea respectului fata de valorile moral-civice ale societății democratice;  

~ asigurarea unui caracter procesual și continuu formarii, cuprinzând formarea inițiala, 

inserția profesionala, formarea continua;  



 

 

Proiect de dezvoltare instituțională 2014-2019 

30 

~ autoformarea prin intermediul studiului autocondus la nivelul indivizilor, grupurilor, 

organizațiilor;  

~ flexibilitatea duratei formarii;  

~ accentuarea rolului performantei;  

~ preponderenta interactivității și a recursului la experiența;  

~ centrarea asupra grupului, echipei și organizației;  

~ supervizarea în vederea îmbunătățirii înțelegerii, informării și / sau abilităților;  

~ consilierea în vederea oferirii de suport concretizat în informații, idei, relații necesare 

pentru rezolvarea unei probleme specifice de către angajați.  

PERFORMANŢELE ELEVILOR 
 Nivelul de pregătire este cuantificat de asemenea şi în rezultatele obţinute la 

Examenul de bacalaureat.  

NR. 

CANDIDAȚI 

ÎNSCRIȘI 

NR. 

CANDIDAȚI 

ADMIȘI 

PROCENT 

PROMOVARE 

NR. 

CANDIDAȚI 

RESPINȘI LA 

CEL PUȚIN O 

PROBĂ 

NR. 

CANDIDAȚI 

RESPINȘI CU 

MEDIE<6 

NR. CANDIDAȚI CU 

MEDII ÎNTRE  

6 - 

6,99 

 7 - 

7,99 

 8 - 

8,99 

 9 - 

9,99 

172 166 96,51% 2 4 16 38 70 42 

 

 

 Sub aspect statistic se constată o pondere foarte ridicată a notelor mari (tranşa de 

note 9-10), promovabilitate anuală de 96,42% plasând colegiul pe locul al II-lea la nivelul 

județului. Este semnificativ de menţionat faptul că atât la nivelul mediilor generale, cât şi la 

16 

38 

70 

42 

Rezultate Bacalaureat 2014 

NR. CANDIDAȚI 
CU MEDII ÎNTRE  
6 - 6,99 

NR. CANDIDAȚI 
CU MEDII ÎNTRE   
7 - 7,99 

NR. CANDIDAȚI 
CU MEDII ÎNTRE   
8 - 8,99 

NR. CANDIDAȚI 
CU MEDII ÎNTRE   
9 - 9,99 
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nivelul mediilor pe discipline, diferenţele între rezultatele obţinute la clasă şi cele obţinute la 

Examenul de bacalaureat au fost pentru majoritatea elevilor foarte mici, sub un punct. 

 

7. Susţinerea elevilor capabili de performanţe şcolare deosebite a fost întotdeauna un 

obiectiv important în activitatea Colegiului Naţional „Grigore Moisil”. Rezultatele 

activităţilor specifice de identificare, consiliere, pregătire diferenţiată şi promovare a 

elevilor cu un potenţial deosebit se concretizează în participarea şi succesul obţinut de elevii 

Colegiului Naţional „Grigore Moisil” la diferite concursuri şcolare pe discipline – la nivel 

judeţean, interjudeţean, naţional și internațional. Pregătirea diferenţiată a elevilor capabili de 

performanţe şcolare deosebite se realizează atât la clasă cât şi prin activităţi extracurriculare 

(pregătire intensivă suplimentară, pregătire în loturilor reprezentative, tabere de specialitate 

etc.) rezultatele obținute în anul școlar 2013/2014 sunt următoarele: 

~ 14 (paisprezece) elevi calificaţi la faza naţională a olimpiadelor şcolare, 

obţinându-se o mențiune specială la Chimie – eleva Isaic Ștefania-Delia, mențiune 

la Religie ortodoxă – eleva Burghelea Alina-Mădălina, mențiune și medalie de 
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argint la Tehnologia informației  

– elevul Imbrea Alexandru-Ionuț, medalie de bronz la Tehnologia informației – 

elevul Angheluță Cătălin și elevul Măgureanu Horia s-au calificat la 

concursurile internaționale de Informatică și Fizică; 

- 8 (opt) elevi calificați la faza națională a concursurilor școlare, obținându-se 

premiul II la Informatică – elevul Imbrea Alexandru, premiul III la Limba română 

– eleva Marcu Raluca, trei mențiuni la Matematică – elevii Pușcașu Andrei, 

Răileanu Georgiana-Ramona, Grozavu Dana-Maria, o mențiune la Limba română 

– eleva Păduraru Andreea;  

 

- 2 elevi calificați la concursurile internaționale – elevul Imbrea Alexandru la 

Informatică și elevul Măgureanu Horia la Fizică.  

- s-au obținut 122 de premii și mențiuni la olimpiade și concursuri școlare:  

- 74 elevi la Olimpiade – faza județeană  ;  

- 14 elevi la Olimpiade – faza națională ; 

- 24 elevi la Concursuri – faza județeană;  

-   8 elevi la Concursuri – faza națională;  

-   2 elevi calificați la concursurile internaționale.  

- În cadrul colegiului funcţionează un centru de excelenţă, sub egida Asociaţiei 

Symposion – asociaţia foştilor elevi ai liceului nostru;  

- Au apărut noi numere ale revistei CHRONOS (a catedrei de ştiinţe sociale) și 

revistei ROGVAIV (a catedrei de Fizică și Informatică);  

- Colegiul nostru este centru acreditat ECDL; în şcoală sunt implementate programe 

de educaţie economică desfăşurate de Junior Achievement România, prin 

convenţie cu M.E.C.T.S. ; se desfăşoară activităţi de educaţie informală şi 

nonformală, activităţi în colaborare cu CMJ Bacău, cu Academia Tehnică Militară, 

cu Poliţia Oneşti; s-au organizat excursii de studiu şi concursuri şcolare în scopul 

stimulării interesului elevilor pentru acumularea de noi cunoştinţe şi al valorificării 

potenţialului creator;  

- Au fost organizate cercuri extracurriculare, serbări şi expoziţii şcolare, menţionate 

prin mijloace media.  

- S-a asigurat pregătirea loturilor de elevi pentru concursurile şi olimpiadele şcolare; 

participarea la elaborarea de subiecte şi la corectură în aceste situaţii; organizarea 

şi participarea la: Festivalul „Primăvara poeţilor”, concursul „Mihai Eminescu”, 
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expoziţia de etnografie;  

- Echipa de elevii a colegiului a participat la Concursul „Cu viața mea apăr viața„- 

faza județeană Bacău, un a obținut locul II;  

- Elevii au participat la Concursul „Educație rutieră - Educație pentru viață”, unde 

eleva Misoagă Corina a obținut locul III la etapa municipală;  

- Elevii au participat la o activitate în cadrul consorțiului „Siguranța pe Internet”, 

activitate organizată de catedra de Informatică. 

- În şcoală activează colectivele redacţionale ale revistelor Symposion 

Mathematicae, Gala, Chronos şi „Caietele Moisil”; sunt multe cadre didactice care 

activează ca metodişti şi formatori; nu există cadre didactice necalificate;  

- Am organizat Centrul de test la concursul iniţiat de Fundaţia Evaluare în Educaţie 

la disciplina TIC.  

- Am organizat Etapa județeană a Concursului județean de matematică aplicată 

„Adolf Haimovici” 2014;  

- Am organizat Spectacolul de Crăciun „Crăiasa zăpezii” – 20 decembrie 2013;  

- Am organizat spectacol de Halloween – 31 octombrie 2013;  

Având în vedere interesul deosebit prezentat de studiul limbilor moderne, un număr 

important de elevi din Colegiul Naţional „Grigore Moisil” promovează anual examenele 

internaţionale de evaluare a competenţelor lingvistice – 19 absolvenți fiind admiși la 

universități din străinătate. În afara performanţelor academice înalte, elevii Colegiul Naţional 

„Grigore Moisil” participă în număr mare la pregătirea sportivă diferenţiată asigurată prin 

activităţi extracurriculare. Rezultatele meritorii obţinute, atât în cadrul Olimpiadei Sportului 

Şcolar cât şi în cadrul altor competiţii sportive demonstrează interesul elevilor şi cadrelor 

didactice de specialitate pentru promovarea sportului în Colegiul Naţional „Grigore Moisil”. 

Resurse umane 

Din Raportul anual 2013-2014 constatăm cele de mai jos: 

1. Încadrarea personalului didactic s-a realizat prin colaborarea excepțională a direcţiunii cu 

compartimentul MRU de la nivelul inspectoratului școlar. Întregul proces s-a bazat pe 

planurile de învăţământ în vigoare şi pe oferta de CDŞ aprobată în anul şcolar anterior, pe 

respectarea metodologiilor și a legislației în vigoarea, cu respectarea termenelor prevăzute de 

calendarul mobilității personalului didactic. Toate clasele au funcţionat normal, încadrate cu 

personal calificat. Numărul mediu de elevi pe cadru didactic (17,98 elevi/normă didactică) s-

a situat peste valorile naţionale inclusiv în condiţiile activităţii pe grupe la clasele cu 

specializări intensiv engleză.  

2. Catedrele şi comisiile înfiinţate la începutul anului şcolar prin decizii interne au funcţionat 
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conform planificărilor proprii şi au contribuit în mod direct la realizarea planului managerial 

anual. Direcţiunea a prezentat în detaliu fiecărui şef de catedră/responsabil de comisie 

atribuţiile specifice, categoriile de activităţi şi modul de documentare a acestora. Rapoartele 

de activitate şi monitorizarea realizată pe parcursul anului evidenţiază realizarea majorităţii 

activităţilor planificate, la termen şi conform atribuţiilor stabilite. Rezultatele obţinute, 

documentate corespunzător în dosarele catedrelor, indică eficienţă şi responsabilitate din 

partea membrilor catedrelor/comisiilor. Analiza efectuată la începutul anului şcolar curent a 

scos în evidenţă necesitatea creşterii frecvenţei şi îmbunătăţirii calităţii asistenţei şi 

interasistenţei la ore, precum şi mai multă atenţie la aplicarea şi interpretarea testelor 

predictive şi sumative. 

3. Preocuparea pentru formare continuă şi dezvoltare profesională a determinat participarea în 

număr mare a cadrelor didactice din Colegiul Naţional „Grigore Moisil” la activităţile 

metodice şi cursurile de formare continuă organizate de instituţiile abilitate la nivel local, 

judeţean şi naţional. În această privinţă, sprijinul acordat de responsabilul cu activitatea de 

perfecționare, formare continuă şi dezvoltare profesională s-a dovedit important – fiind 

asigurată informarea corespunzătoare a cadrelor didactice asupra ofertei de formare existente. 

Sub coordonarea direcţiunii, responsabilul cu activitatea de perfecționare a realizat pe bază de 

chestionare o evaluare amplă şi detaliată a situaţiei privind participarea la formare continuă şi 

perfecţionare, din perspectiva noilor prevederi legale. Două cadre didactice au susținut 

inspecții curente/speciale pentru obținerea gradelor didactice. Un cadru didactic a promovat 

examenul pentru obținerea gradului didactic II cu nota maximă. 

Corpul didactic și nedidactic este format dintr-un număr de 56 persoane, din care:  

 Personal didactic – 42 după cum urmează:  

- titulari 39 

   - detașați - 

   - suplinitori 3 

   după categoriile de performanta, se împart astfel: 

   - grad didactic I   - 35   

   - grad didactic II  -  2   

   - definitivat -  4   

   - debutanți -  1   

• Personal didactic auxiliar  - 6, după cum urmează:   

 - bibliotecar - 1     

 - laborant - 1     

 - contabil - 1     

 - secretar -         2     

 - inginer de sistem -   1     

• Personal nedidactic - 8, după cum urmează:  

- îngrijitor - 4 

    - mecanic - 1 

    - paznic - 3 
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Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic îndeplinesc condițiile de studiu, 

pregătire și vechime prevăzute de Statutul Personalului Didactic – Legea Invatamantului nr.1 / 

2011. 

b) În ceea ce privește numărul de elevi școlarizați de liceul nostru, este vorba de 

735 elevi, ce frecventează cursuri de zi; 

În concluzie, categoria de elevi pe care o „necesita” liceul nostru este aceea interesata 

de studiul disciplinelor reale, în special matematica, fizica și informatica; de aceea, cadrele 

didactice care predau aceste discipline sunt calificate, dând dovada de o înalta pregătire 

profesionala. 

Rezultatele obținute în domeniile de baza promovate în liceul nostru (informatica, 

matematica, științe, limbi moderne) generează o garanție pentru adaptarea rapida la ritmul 

reformei pentru recunoașterea valorii absolvenților noștri. 

Resurse materiale şi financiare 

Din Raportul de activitate 2013-2014 rezultă, pentru domeniul Bază materială, cele de mai 

jos. 

1. Proiectarea, aprobarea, repartiţia şi execuţia efectivă a bugetului de venituri şi 

cheltuieli s-a realizat conform prevederilor legale în vigoare. Nu au existat probleme majore 

în proiectarea şi execuţia bugetară, fiind asigurate cu prioritate cheltuielile de personal, 

respectiv cele pentru utilităţi. Nu au existat blocaje financiare şi s-a încercat permanent 

diminuarea cheltuielilor de personal . 

Întreaga activitate financiar-contabilă a fost realizată sub îndrumarea şi controlul 

direcţiunii, a Consiliului de Administraţie şi a serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei 

Municipiului Onești și a ISJ Bacău. Ca şi în anii precedenţi, Colegiul Naţional „Grigore 

Moisil” a realizat venituri proprii, în condiţiile legii, din următoarele surse de finanţare: 

- Închirieri de spaţii – 2 spaţii comerciale (din incinta unităţii), săli de 
clasă/laboratoare pentru activităţi de formare a adulţilor şi sala de sport pentru 
activităţi sportive;   

- Activităţi autofinanţate – activitatea Centrului de Testare Acreditat ECDL;  
- Sponsorizări şi donaţii – Prin Asociația Symposion(a foștilor elevi) au fost premiați 

o parte dintre elevii care au obținut premii la concursuri și olimpiade:  

~ 11 elevi cu 1000 euro (care au obținut premiul I)  

~ 10 elevi cu 2.400 lei (care au obținut premiul II)  

~ 12 elevi cu 2.000 lei (care au obținut premiul III)   

Tot prin Asociația Symposion au fost premiate și celelalte concursuri, au fost premiați 

profesorii care au pregătit elevii pentru acestea, fondul de premiere ridicându-se la suma de 

145.000 lei. 

Asociația Symposion a asigurat ghiduri pentru pregătirea examenului de bacalaureat 

2014. 
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2. Baza materială a Colegiului Naţional „Grigore Moisil” a fost substanţial îmbunătăţită prin 

realizarea unui ambient plăcut în sălile de clasă, cancelarie, laboratoare. 

 

Activităţi şi rezultate: 

 

~ Programul AEL se utilizează în mod curent;  

~ Au fost dotate cu echipamente noi laboratoarele de informatică;  

~ A fost realizat un film de prezentare a liceului  
~ S-au obţinut fonduri extrabugetare rezultate din organizarea de cercuri 

antreprenoriale, acţiuni de întreţinere şi reparaţii, închiriere de spaţii;  
~ S-au asigurat condiţiile materiale necesare integrării în şcoală a unui elev cu 

handicap locomotor;  
~ Finanţări extrabugetare: venituri din donaţii, expoziţii cu vânzare, spectacole 

artistice şi sportive, organizarea şi desfăşurarea de activităţi de instruire 
complementară, serbări şcolare.   

Au fost de asemenea executate lucrări de reparaţii şi igienizări, în regie proprie (holuri, 
grupuri sanitare etc.) şi cu terţi (săli de clasă şi alte spaţii). 

Spatiile de invatamant aferente liceului sunt: 

- 25 săli de clasă  

- 6 laboratoare, din care : - 1 laborator fizică  

- 1 laborator multimedia  

- 1 laborator chimie  

- 2 laboratoare informatică  

- 1 laborator biologie  

- 1 bibliotecă  

- 1 cabinet medical  

- 1 sală de sport  

- 2 terenuri de sport  

 

BUNURI DE VALOARE – existente în dotarea unității școlare: 

 - 80 calculatoare 

-    2 servere 

-    6 imprimante 

-     3 televizoare  

-     2 casetofoane  

-     2 videorecordere  

-   18 videoproiectoare 

 

Relaţii externe 

Din Raportul de activitate 2013-2014 rezultă, pentru domeniul Relaţii externe, cele de mai 

jos: 

1. Relaţia cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate de învăţământ a fost asigurată prin 
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structurile reprezentative ale părinţilor, prin activitatea curentă a diriginţilor şi prin activităţile 

dedicate organizate de psihologul şcolar. Au fost organizate şedinţe cu părinţii la nivel de 

clasă şi de unitate, consultaţii pe probleme specifice (simulări/examene naţionale, concursuri, 

admiteri), precum şi cursuri speciale („şcoli”) pentru părinţi prin grija psihologului şcolar și 

ale consilierului educativ pe teme de interes şi de actualitate (violenţa în şcoală şi în familie, 

orientarea şcolară şi profesională etc.). Reprezentantul părinţilor în Consiliul de Administraţie 

a fost prezent la majoritatea întâlnirilor şi s-a implicat efectiv în rezolvarea problemelor şcolii. 

La inițiativa membrilor Consiliului de Administraţie, s-a înființat în anul 2014 Asociația 

Părinților „Grigore Moisil” Onești.  

2. Colegiul Naţional „Grigore Moisil” are relaţii bine stabilite, de bună calitate şi eficiente cu 

Consiliul Local şi Primăria Municipiului Onești. În cooperare cu administraţia publică locală 

şi prin implicarea efectivă a reprezentanţilor acesteia în Consiliul de Administraţie a fost 

posibilă atât asigurarea expertizei profesionale pe toate problemele de finanţare şi 

administrare a unităţii de învăţământ, cât şi sprijinul nemijlocit în rezolvarea unor priorităţi 

importante privind dezvoltarea bazei materiale a Colegiului Naţional „Grigore Moisil”. În 

anul 2014 s-a implementat Sistemului de control intern managerial.  

3. S-a asigurat cadrul logistic (spaţii, aparatură, expertiză, consultanţă) pentru acţiuni 

organizate de către instituţiile şi autorităţile cu care ne aflăm în raport de colaborare. Am 

participat la întâlniri cu reprezentanţii comunităţii locale, cu scopul de a adapta oferta 

educaţională a şcolii cu specificul comunitar.  

 

Activităţi şi rezultate: 

Proiecte de parteneriat educaţional 

 

o La nivel local cu: Asociația Incluziunea Onești, Rotary Club Onești, Poliţia 
Municipiului Oneşti, Asociaţia „Onestin” etc. 

- La nivel judeţean cu: Teatrul Municipal Bacovia Bacău, I.F. Gavriliu Constantin 
Comuna Măgura-Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, Centru de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău, ADISE Bacău etc.  

~ La nivel național cu: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, Precision 
Media București, Asociația Română pentru Reciclare – RoRec București, 
Universitatea Transilvania Brașov, Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” 
Hârja - Bacău.  

Voluntariat: 

o  Activităţi de voluntariat, în cadrul Strategiei Naţional de Acţiune Comunitară; 

~ Organizarea şi desfăşurarea de activităţi de îngrijire şi protecţie a bătrânilor în 
parteneriat cu Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Centrul Rezidenţial de 
îngrijire a Persoanelor Vârstnice din satul Hârja, comuna Oituz, judeţul Bacău;  

o Organizarea şi desfăşurarea de activităţi de voluntariat la Centrul de Servicii Sociale 
„Alexandra” Oneşti pentru protecţia copilului; 

o Participare la Târgul de oferte educaționale, organizat de Primăria 
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Onești;  

o Participare la Marșul absolvenților 2014; 

o  Parteneriate cu instituţii din domeniul educaţiei şi culturii: 

o Fundaţia Naţională „G. Călinescu”, Asociaţia de Turism Montan „Şandru”, 
Poliţia Municipiului Oneşti, Casa de Cultură a Sindicatelor Oneşti, Biblioteca 
Municipală „Radu Rosetti”, Asociaţia de Tineret „Onestin”, Asociaţia 
„Management ECO PLUS”, Asociaţia Symposion, Asociaţia Naţională Cultul 
Eroilor „Col. Corneliu Chiries” – Filiala Bacău, Teatrul „George Bacovia” 
Bacău etc. 

o CMJ Bacău, Centru de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău, 
Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg. Ocna;  

Colaborări cu instituții de învățământ superior: 

Centru Român pentru Educaţie Economică, Academia Tehnică Militară Bucureşti, 
Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi; 

o  Participare la Programul Junior Achievement România. 

o Protocoale de colaborare cu Şcoala „Ghiţă Mocanu” Oneşti privind derularea 
unor programe ce au ca scop îmbunătăţirea rezultatelor educaţiei economice. 
Protocolul include şi programe de formare a profesorilor ai învăţătorilor din 
şcoli; colaborarea cu Universitatea Ecologică din Bucureşti privind organizarea şi 
funcţionarea unui centru de desfăşurare a învăţământului la distanţă.  

Colaborarea cu Școala Gimnazială „Ghiță Mocanu” în cadrul Consorţiului „Grigore Moisil – 
Ghiţă Mocanu”. 

 

Viziunea Colegiului Național „Grigore Moisil”  

Colegiul Național „Grigore Moisil” – centru educațional de excelență, o școală modernă și 

performantă, ancorată în realitățile societății românești și europene care formează tineri cu 

profil european. 

 

 

Misiunea Colegiului Național „Grigore Moisil”  

Dezvoltarea unui parteneriat stabil în comunitatea locală, a unui mediu favorabil educației, 

axat pe valori morale, antreprenoriale, informaționale, religioase, ecologice, astfel încât 

fiecare elev să beneficieze de șansa de a fi educat ca un bun cetățean român și european, 

creativ, critic și autocritic, capabil să se integreze în orice țară europeană. 
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Analiza SWOT 

1. Puncte tari 

 încadrare cu personal didactic şi nedidactic calificat - 100%;  

 un număr mare de profesori cu înaltă pregătire ştiinţifică şi psihopedagogică, cu gradul 

didactic I sau II, cadre didactice cu titlul de „doctor” pregătire recunoscută şi de I.Ş.J., 

au gradaţii de merit,  profesori metodiști;  

 elevi cu o pregătire preliminară bună; 

 procent mare al elevilor cu medii generale între 8-10 pe şcoală; 

 procent ridicat de promovabilitate  

 rezultate bune la examenele finale;  

 posibilitatea elevilor de a obţine atestate profesionale;  

 baza materială corespunzătoare; 

 un plan de şcolarizare variat, o ofertă largă de secţii şi specializări - pe fiecare nivel;  

 existenţa claselor intensive, în special a celor de limba engleză;  

 ofertă curriculară bogată, variată, structurată în pachete corespunzătoare unor traiecte 

educaţionale, al căror punct final corespunde celor mai diverse aspiraţii ale elevilor;  

 cultură organizaţională bine dezvoltată, cu elemente specifice uniforma, sigla ş.a.;  

 activităţi extraşcolare variate atractive;  

 o popularizare intensă a ofertei educaţionale prin mass-media, pliante distribuite în 

şcolile generale, mape de prezentare a liceului, participare la Târgul educaţional al 

liceelor, întâlniri directe cu elevii claselor a VIII- a;  

 tradiție în învățământul preuniversitar de peste 60 de ani; 

 promovarea unui climat psihosocial bazat pe cooperare, încredere și înaltă stimă 

de sine; 

 deschiderea spre derularea unor proiecte în parteneriat intrasistemic și comunitar; 

 Colegiul Național este centru de pretestare a examenelor Cambridge și IELTS; 

 Colegiul Național este centru acreditat pentru pregătirea și susținerea examenelor 

ECDL; 

 activitate educaţională care valorizează excelenţa: cadre didactice care pregătesc cu 

succes elevii cu potenţial înalt; 

 rezultate şcolare de excelenţă: elevi care au obţinut recunoaşteri la nivel naţional şi 

internaţional la olimpiade şi concursuri în domeniul disciplinar, interdisciplinar şi 

transdisciplinar; 

 existenţa expertizei manageriale interne dobândite prin parcurgerea unor stagii de 

formare în domeniu: cadre didactice certificate în domeniul managementului 

educaţional şi a calităţii în educaţie, colaborator extern ARACIP, formator consilier în 

domeniul calităţii; 

 existenţa expertizei în domeniul managementului de proiect: cadre didactice cu 

rezultate în scrierea şi implementarea proiectelor educaţionale cu finanţare internă şi 

externă; 

 existenţa unui grup de cadre didactice care au dobândit, prin studii, noi calificări în 

domenii ale educaţiei: utilizatori certificaţi AeL, formator naţional şi formatori 

regional în diverse domenii, mentor pentru practică pedagogică, mentor pentru 
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dezvoltare profesională; 

 existenţa unor parteneriate interne şi externe productive pentru mediul educaţional al 

şcolii şi dezvoltate pentru susţinerea procesului formativ al elevilor şi cadrelor 

didactice; 

 nivel înalt de aspiraţie educaţională şi de reuşită profesională ale majorităţii elevilor şi 

părinţilor acestora; 

 recunoaşterea şcolii în comunitate pentru rezultatele educaţionale; 

 bază logistică de calitate pentru susţinerea procesului educaţional; 

 continuitate de-a lungul anilor în realizarea de venituri extrabugetare. 
 

2. Puncte slabe 

 spaţiu de învăţământ la limită; 

 inerţie din partea unor profesori în aplicarea metodelor moderne instructiv - educative; 

 implicarea unui număr destul de redus de profesori în viaţa şcolii şi în activitatea 

extraşcolar; 

 incertitudine legislativă și normativă; 

 oportunităţi existente în comunitate nefructificate în suficientă măsură; 

 rezistenţa la schimbare manifestată de o parte a cadrelor didactice capabile să participe 

în mai mică măsură la schimbările care se produc în organizaţie; 

 un număr mare de responsabilităţi extra – catedră care revin tuturor cadrelor didactice 

 din şcoală. 

 

3. Oportunităţi 

 relaţii de parteneriat cu şcoli din străinătate. 

 credibilitatea mare în plan comunitar; 

 integrarea absolvenților în instituții de învățământ superior; 

 mediul concurenţial în care se dezvoltă şcoala în atragerea resurselor umane, materiale 

şi financiare; 

 existenţa standardelor de referinţă pentru evaluarea unităţilor de învăţământ; 

 posibilitatea accesării de programe şi proiecte cu finanţare externă: noua generație de 

mobilități Erasmus plus (K 1), parteneriate strategice pentru mobilități ale profesorilor 

și elevilor (K 2). 

 

4. Ameninţări 

 modul în care se realizează în prezent admiterea în liceu; 

 interes tot mai slab al elevilor pentru studiu; 

 venituri bugetare insuficiente pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolii; 

 situaţia economică precară a zonei; 

 starea materială şi financiară precară a unor părinţi; 
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 lipsa de motivare în învăţare a unor elevi; 

 motivare materială slabă a personalului din învăţământ. 

 menţinerea birocraţiei şi ritmului lent în descentralizarea sistemului de învăţământ; 

 sistem legislativ în domeniul educaţiei în curs de schimbare ceea ce generează 

incertitudini şi 

 implicare redusă; 

 statutul precar al cadrelor didactice generează o diminuare a angajamentului şi a 

motivaţiei acestora spre propria dezvoltare şi implicarea la dezvoltarea şi schimbarea 

instituţională; 

 sistem legislativ în domeniul educaţiei în curs de schimbare ceea ce generează 

incertitudini şi implicare redusă; 

 pachetul legislativ în domeniul salarizării în educaţiei în curs de schimbare ceea ce 

generează implicare şi motivare redusă şi nesiguranţă. 

 

Analiza SWOT pe domenii 

1. MANAGEMENT 

Puncte tari Puncte slabe 

 proiectarea şi planificarea ştiinţifică a 

activităţilor este adaptată contextului 

educaţional actual; 

 calitatea modului de manifestare a funcţiilor 

de organizare, control, conducere 

operaţională şi de evaluare în activitatea 

managerială; 

 dezvoltarea sistemului de control 

intern/managerial; 

 operativitatea şi eficienţa Consiliului de 

Administraţie şi ale comisiile existente în 
îndeplinirea atribuţiilor; 

 preocupări pentru buna administrare a bazei 

materiale existente şi pentru îmbunătăţirea 
ei; 

 calitatea relaţiilor dintre: director – 

organisme de conducere colectivă, director- 

elevi, director-cadre didactice, director- 

părinţi, director – ISJ, director – 

administraţie publică locală director – 

parteneri sociali; 

 capacitatea echipei manageriale de rezolvare 

eficientă a unor conflicte din interiorul 

colectivului; 

 coordonarea eforturilor reformei din 
învăţământ (I.S.J., CCD, şcoala, parteneri 
sociali); 

 management bazat pe colaborare, 

parteneriat, comunicare, lucru în echipă. 

 existenţa unor disfuncţionalităţi în 

managementul comunicării atât pe 

orizontală, cât şi pe verticală; 

 carenţe în activităţi ce presupun lucru în 

echipă; 

 insuficienţa implicării tuturor categoriilor de 

personal în luarea deciziilor; 

 rezistenţa la schimbare; 

 autonomie managerială limitată; 

 insuficienţa fondurilor alocate procesului 

didactic. 
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Oportunităţi Ameninţări 

 legislaţia clară privind asigurarea calităţii în 

educaţie; 

 descentralizarea învăţământului 

preuniversitar; 

 statutul legal al conducătorului în domeniul 
educaţiei este favorabil exercitării funcţiilor 

manageriale; 

 managerul în domeniul educaţional dispune 

de prestigiu, recunoaştere şi sprijin din 
partea autorităţilor centrale şi locale, 

precum şi din partea comunităţii de părinţi 
şi elevi; 

 concurenţa în eşalonul liceelor 

reprezentative; 

 prestigiul CNGM în comunitate. 

 instabilitatea cadrului legislativ în domeniul 

educaţiei; 

 incertitudini în legătură cu modul în care se 

implementează programul de 

descentralizare; 

 cultura organizaţională nu este întotdeauna 
favorabilă unui management al schimbării şi 

promovării noului. 
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1. RESURSE UMANE 
Cadre didactice 

Puncte tari Puncte slabe 

 profesionalismul corpului profesoral 

certificat prin atestări profesionale: grade 

didactice, doctori şi doctoranzi, metodişti ai 

I.Ş.J., mentori pentru dezvoltare 

profesională, formatori judeţeni şi formatori 

naţionali; 

 cadre didactice cu expertiză educaţională 

certificată: autori de manuale avizate MEN, 

autori de lucrări de specialitate, participare la 

manifestări ştiinţifice de profil la nivel 

regional şi naţional; 

 cadre didactice care valorizează profesional 

experienţa dobândită prin participare la stagii 

de perfecţionare în străinătate şi proiecte 

educaţionale internaţionale; 

 cadre didactice care se implică în programe 

de dezvoltare ale elevilor pentru performanţă 
înaltă; 

 cadre didactice care au abilităţi de operare pe 

calculator; 

 cadre didactice care au competenţe 

lingvistice certificate şi exersate în contexte 

educaţionale variate; 

 implicarea în programe şi proiecte 

educaţionale cu parteneri interni şi externi; 

 dorinţa de formare continuă şi dezvoltare 

profesională; 

 stabilitatea corpului profesoral şi 

continuitate la catedră. 

 grad de implicare redus în luare deciziilor; 

 experienţa limitată a cadrelor didactice 

debutante; 

 în unele situații insuficiență profesională; 

 motivare financiară slabă 

 rezistența în aplicarea metodelor inovatoare 
la unele discipline; 

 conservatorismul unor cadre didactice faţă 
de noutăţile şi schimbările impuse de 

reformă; 

 în unele microgrupuri, comunicarea 

profesională este limitată sau deficitară; 

 inexistenţa unui climat profesional care să 

permită valorizarea potenţialului colectivului 

în domeniul inovaţiei didactice; 

 uneori, în relaţia cu elevii se abordează 

aspecte minore ale comportamentului 

colegilor de cancelarie. 

Oportunităţi Ameninţări 

 oferte educaţionale suplimentare, atât din 

partea colectivului de cadre didactice cât şi 

din partea comunităţii intelectuale şi artistice 

a Oneștiului, dar şi din partea partenerilor 

educaţionali externi; 

 aprecierea şcolii de către părinţi, elevi, 

comunitate în general; 

 diversificarea activităţii de formare continuă. 

 motivare financiară slabă şi continuă scădere 

a nivelului de trai; 

 atractivitatea redusă pentru tinerii absolvenţi 

a profesiei didactice; 

 migraţia absolvenţilor valoroşi ai 

învăţământului superior în alte domenii sau 

în străinătate; 

 statutul social al profesorului; 

 rezistenţa la schimbare; 

 creșterea numărului de elevi cu părinți 

plecați în străinătate. 
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2. RESURSE UMANE 
Elevi 

Puncte tari Puncte slabe 

 majoritatea elevilor au un potenţial 
intelectual şi şcolar la nivelul cerinţelor 

impuse de profilul şcolii; 

 majoritatea elevilor au dorinţa şi potenţial 

pentru afirmare profesională sau dezvoltarea 

creativităţii; 

 participare la concursuri şcolare şi obţinerea 

de rezultate foarte bune la nivel judeţean, 

naţional şi internaţional; 

 sprijin acordat elevilor cu situaţii materiale 

dificile prin acordarea de burse 

extrabugetare; 

 implicarea elevilor în programe şi proiecte 

internaţionale cu beneficii asupra propriei 

formări şi asupra climatului educaţional din 

colectivele din care fac parte; 

 activitatea şcolară performantă a unora 

dintre elevi le facilitează accesul la burse de 

studiu în instituţii de învăţământ de prestigiu 

din străinătate; 

 interesul manifestat al majorităţii elevilor 

pentru propria formare şi dezvoltare socială; 

 manifestarea  independenţei în gândire şi 

exprimare în beneficiul propriu şi al 

colectivităţii educaţionale din care fac parte. 

 anumite carenţe de comunicare între elevi – 
părinţi, elevi – elevi sau profesori – elevi cu 

implicaţii asupra activităţii didactice; 

 deprinderi reduse de activitate intelectuală şi 

muncă independentă manifestate de unii 

elevi; 

 manifestarea unor tendinţe elitiste care nu 
susţin activitatea interactivă şi învăţarea 
prin colaborare. 

Oportunităţi Ameninţări 

 dorinţa elevilor şi părinţilor de a fi parteneri 

ai şcolii în procesul educaţional, în structuri 
adecvate, flexibile şi eficiente; 

 posibilitatea recunoaşterii diplomelor de 
studii eliberate în România de către ţările 

U.E. şi continuarea studiilor în străinătate; 

 participări la programe educaţionale 

europene; 

 obţinerea atestatelor pentru limbi străine 

recunoscute internaţional; 

 posibilitatea de a fi îndrumaţi de profesorii 

experimentaţi în obţinerea înaltelor 
performanţe şcolare; 

 implicarea părinților în derularea procesului 

de învățământ în mod eficient și flexibil. 

 opțiunea absolvenților de a părăsi România 

pentru realizarea unei cariere în străinătate; 

 dezvoltarea haotică a pieţii muncii, care 

aduce o anumită nesiguranţă şi perspective 

reduse pentru în inserţia socio-economică a 

absolvenţi; 

 inexistenţa unui cadru organizat privind 

dezvoltarea în cariera. 

 resurse de timp limitate alocate de părinţi 

pentru educaţia copiilor; 

 influenţele negative ale mediului extern şi 
capacitatea redusă a şcolii de a le contracara; 

 climat familial necorespunzător, lipsit de 

afecţiune sau dominat de violenţă verbală 

şi/sau fizică care nu dezvoltă motivaţia 

învăţării; 

 incapacitatea cercetării pedagogice în 
general şi a şcolii, în particular, de a 
reformula motivarea învăţării în contextul 

actual. 
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3. RESURSE UMANE 
Părinţi 

Puncte tari Puncte slabe 

 încrederea acordată de părinţi şcolii şi 

calităţii procesului didactic desfăşurat în 
şcoală; 

 părinţi cu carieră profesională care înţeleg şi 

susţin dezvoltarea educaţională a copiilor lor; 

 dorinţa manifestă de a sprijini şcoala în 

iniţiativele educaţionale pe care le 
întreprinde în beneficiul elevilor; 

 colaborare susţinută şi eficientă a majorităţii 

părinţilor cu diriginţii, cadrele didactice şi 
şcoala; 

 lipsa de implicare a unora dintre părinţi în 

susţinerea procesul educaţional pe care îl 

dezvoltă şcoala şi în care sunt implicaţi 

propriii copii; 

 resurse de timp limitate alocate de părinţi 
pentru educaţia copiilor; 

 climat familial necorespunzător, lipsit de 

afecţiune sau dominat de violenţă verbală 

şi/sau fizică care nu dezvoltă motivaţia 

învăţării; 

Oportunităţi Ameninţări 

 apartenenţa părinţilor la o asociaţie cu 

personalitate juridică care sprijină 

activităţile educaţionale iniţiate de şcoală; 

 părinţi care înţeleg importanţa susţinerii 

financiare a activităţilor extraşcolare iniţiate 

de şcoală prin sponsorizări. 

 instabilitatea mediului economic; 

 efectele perverse ale crizei economice 

asupra mediului familial şi şcolar. 

 

4. RESURSE UMANE 
Personal nedidactice 

Puncte tari Puncte slabe 

 personal calificat, competent și devotat; 

 loialitate faţă de şcoală; 

 disponibilitate la efort prelungit atunci când 

situaţia o impune. 

 relaţionarea în colectiv, uneori, deficitară; 

 deficiențe de comunicare între unele 

compartimente. 

Oportunităţi Ameninţări 

 program de formare; 

 recunoaşterea de către şcoală a activităţii 

personalului nedidactic. 

 motivaţie financiară redusă în raport cu 

volumul mare de muncă; 

 blocarea posturilor în cazul pensionării. 
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3. CURRICULUM 

Puncte tari Puncte slabe 

 ofertă educaţională variată, în acord cu 

cerinţele educaţionale ale elevilor; 

 continuitate în studiul limbilor moderne prin 

structuri organizaţionale adecvate; 

 studiul intensiv sau bilingv al limbilor 

moderne; 

 studiul informaticii pe toată durata ciclului 

liceal ; 

 ofertă educaţională interesantă şi 
atractivă; 

 implementarea tehnologiei informatice şi 

audio-vizuale în procesul de învăţământ; 

 program special de pregătire oferit elevilor 

din clasele terminale pentru pregătirea 

examenelor naţionale. 

 curriculum-ul elaborat în şcoală n-a 

corespuns întotdeauna expectanţelor elevilor. 

 lipsa materialelor de specialitate şi a celor 

pedagogice necesare elaborării curriculum- 

ului pentru opţionalele solicitate de elevi. 

 lipsa de iniţiativă; 

 gândirea critică necesară pentru a utiliza 

cunoştinţele şi competenţele dobândite în 

situaţii noi este modestă; 

 conţinuturile învăţării sunt insuficient 
adaptate la realitatea cotidiană, precum şi la 

preocupările şi interesele elevilor. 

Oportunităţi Ameninţări 

 existenţa la nivel naţional, a unei strategii 

privind implementarea reformei în 

învăţământul preuniversitar; 

 programe de formare în domeniul curriculum-

ului; 

 colaborarea cu specialişti din învăţământul 

superior sau din cercetare; 

 parteneriate cu şcoli din alte ţări pentru 

diversificarea ofertei curriculare; 

 parteneriatul educaţional bazat pe transparenţă 

şi dialog. 

 ignorarea de către factorii de decizie a 
acestor neconcordanţe. Unele componente 
ale ofertei de curriculum naţional sunt lipsite 
de coerenţă şi pun un accent prea mare pe 
informaţii; 

 schimbările frecvente ale planurilor cadru; 

 preţul exagerat de mare al manualelor şi 

auxiliarelor curriculare; 

 calitatea unor manuale. 
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4. MANAGEMENTUL ÎNVĂŢĂRII 

Puncte tari Puncte slabe 

 dezvoltarea relaţiei elev – elev prin 

participarea acestora la activităţi specifice 

proiectelor educaţionale; 

 învăţământ performant prin 

compatibilizarea tradiţiei cu reperele 

educaţionale actuale; 

 construirea relaţiei profesor – elev din 

perspectiva maximizării reuşitei şcolare. 

 dificultăţi în integrarea soft-urilor 

educaţionale în activitatea didactică; 

 oferta redusă de soft educaţional autohton; 

 ofertă limitată de material didactic pe piaţa 

liberă. 

Oportunităţi Ameninţări 

 programe de formare internă în domeniul 

managementului învăţării; 

 stagii de dezvoltare profesională în cadrul 
unor programe finanţate de U.E.; 

 extinderea lucrului în echipă profesor-elev 

şi elev – elev în cadrul unor proiecte 
educaţionale naţionale sau internaţionale 

 abilitarea unui număr mai mare de cadre 

didactice în domeniul dezvoltării 
creativităţii elevilor 

 parteneriate educaţionale dezvoltate cu 

şcoli din alte ţări. 

 incapacitate de adaptare la noile tehnologii 

didactice; 

 modificări legislative în statutul şi 
metodologia examenelor naţionale; 

 lipsa fondurilor financiare. 
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5.1. EVALUAREA ELEVILOR 

Puncte tari Puncte slabe 

 monitorizarea procesului de predare – 

învățare – evaluare prin perspectiva 
dezvoltării competențelor cheie și a 

centrării activităților pe elevi și nevoilor lor 
educaționale; 

 prelucrarea şi utilizarea rezultatelor 

evaluărilor în ameliorarea demersului 
educaţional şi adaptarea la nevoile elevilor; 

 diversitatea instrumentelor de evaluare 
utilizate; 

 evaluări sistematice ale elevilor realizate la 

nivelul şcolii pentru clasele implicate în 

examene naţionale; 

 în general, rezultatele evaluării interne nu 

se abat în mod semnificativ de cele ale 
evaluărilor externe (prin examene); 

 atestate la limbile moderne cu recunoaştere 
internaţională; 

 atestate la informatică cu recunoaştere 
internaţională. 

 sistemul de referinţă în notare este 

colectivul de elevi şi nu programa 
şcolară; 

 dezechilibru între evaluarea orală şi 
cea scrisă; 

 elevi dezavantajaţi la admiterea în 

învăţământul liceal sau superior de 
notele din anii de şcoală; 

 subiectivism intern în evaluarea 

nivelului de realizare a 
competenţelor din programele 

şcolare. 

Oportunităţi Ameninţări 

 posibilitatea de organizare a examenului de 

admitere la propria instituţie şcolară; 

 evaluare transparentă şi criterii cunoscute 

de evaluare, în acord cu cerinţele 
curriculare; 

 accentul pus pe dezvoltarea capacităţii de 

autoevaluare a elevilor. 

 inerţia la schimbare; 

 tergiversarea elaborării standardelor 

naţionale de evaluare şi a unor probe de 
evaluare standardizate la nivel naţional. 
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5.2. EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE 

Puncte tari Puncte slabe 

 accent mare pe autoevaluarea cadrelor 

didactice în raport cu criterii 
recunoscute; 

 utilizarea instrumentelor de evaluare a 

 calităţii elaborate de MEN şi ARACIP; 

 evaluarea cadrelor didactice orientată 

spre beneficiarii serviciilor educaţionale. 

 tolerarea unor abateri de la deontologia 

profesională, datorită unei legislaţii prea 
permisive; 

 accent redus pe evaluarea activităţii 

didactice curriculare şi de performanţă în 

aprecierea cadrelor didactice; 

 autonomie managerială limitată. 

Oportunităţi Ameninţări 

 decentralizarea învăţământului 

preuniversitar; 

 legislaţia privind asigurarea calităţii în 

educaţie; 

 programe de formare cu credite 

transferabile în domeniul evaluării 

iniţiate la nivel central (DeCeE) şi local 

(cursuri existente în oferta CCD Bacău); 

 iniţierea, împreună cu specialişti din 

învăţământul superior a unor cercetări 

aplicative în domeniul respectiv. 

 limite impuse de structura de 

personalitate şi nivelul de educaţie a 

cadrelor didactice; 

 întârzierea aplicării noii strategii de 
dezvoltare a sistemului de formare 

iniţială şi continuă a personalului 

didactic; 

 stres generat de birocraţie. 

 

6. OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

Puncte tari Puncte slabe 

 programe educaţionale diversificate, care 

să acopere întreaga paletă de opţiuni 
educaţionale personalizate; 

 implicarea elevilor în acţiuni specifice 

elevilor cu nevoi speciale şi potenţial 
înalt; 

 o bună colaborare cu ONG- uri; 

 un sistem de recunoaştere a contribuţiei 

elevilor la creşterea prestigiului liceului. 

 lipsa unor programe de implicare a 

elevilor în viaţa comunităţii (poluare, 
civism, urbanism, elemente de 

democraţie etc.); 

Oportunităţi Ameninţări 

 disponibilitatea factorilor locali de a 

conlucra cu şcoala; 

 cooperarea cu pedagogi şi psihologi în 

elaborarea şi derularea unor programe 
pentru copii cu nevoi speciale; 

 sprijinul Asociaţiei Părinţilor. 

 numărul mare de surse de informare şi 

imposibilitatea de a gestiona nocivitatea 

unora dintre informaţii; 

 nivelul de civilizaţie necorespunzător al 

străzii; 

 teama cetăţenilor de a interveni în actul 

de educaţie civică a semenilor lor. 
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7. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

Puncte tari Puncte slabe 

 numărul de săli de clasă în concordanţă 

cu numărul colectivelor de elevi, ceea ce 
permite organizarea procesului de 

învăţământ în intervalul 8.00 – 14.00; 

 dotarea corespunzătoare a cabinetelor de 

informatică şi acces internet pentru elevi 
şi personal didactic; 

 dotarea corespunzătoare a laboratoarelor 

şi cabinetelor; 

 existenţa resurselor extrabugetare; 

 înnoirea continuă a mobilierului şcolar; 

 existenţa unei săli de sport; 

 existenţa cabinetului de medicină 

generală; 

 dotarea bibliotecii; 

 acces gratuit la internet; 

 amplasarea liceului în zona centrală a 

municipiului Onești; 

 sistem de încălzire propriu; 

 sistem de monitorizare a spațiilor de 

învățământ (supraveghere video); 

 sistem antiefracție . 

 spaţiu de dezvoltare dispersat; 

 depăşirea morală şi fizică a unor 

materiale didactice; 

 insuficienţa resurselor financiare

pentru dezvoltarea și modernizarea 

bazei materiale; 

Oportunităţi Ameninţări 

 programe naţionale, elaborate de MEN, 

privind informatizarea procesului 
didactic; 

 CNGM este iniţiator sau partener în mai 

multe programe cu finanţare de la 
Uniunea Europeană; 

 disponibilitatea Asociaţiei Părinţilor de 

contribui financiar la îmbogăţirea bazei 

materiale a liceului; 

 cadrul legislativ ce permite realizarea 

fondurilor extrabugetare. 

 creşterea costurilor la energie electrică 

şi termică; 

 absenţa unui sistem de criterii, 

stimulativ pentru directori, de repartiţie 

a bugetului local; 

 insuficienta conştientizarea a factorilor 

de decizie şi a grupurilor de interese de 

priorităţile învăţământului; 

 sistem legislativ extrem de complicat şi 

restrictiv. 
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8. RELAŢII COMUNITARE 

Puncte tari Puncte slabe 

 capacitate de adaptare la schimbările 

intervenite în domeniul economic şi 
social; 

 capacitatea de negociere cu autorităţile 

locale şi structurile comunităţii; 

 existenţa unor asociaţii cu personalitate 

juridică declarate ca parteneri 
educaţionali: Asociaţiei Părinţilor; 

 valorizarea relaţiei şcoală – familie şi 

şcoală – comunitate în cadrul procesului 
educaţional; 

 implicarea sistematică a tuturor 

partenerilor din comunitate în viaţa 
educaţională a şcolii; 

 capacitatea de promovare a imaginii 

CNGM în comunitatea locală şi la nivel 
naţional; 

 parteneriate numeroase cu ONG-uri, 

 instituţii administrative, sociale şi 

culturale;. 

 experienţă şi expertiză în implementarea 

de programe de cooperare europeană. 

 carenţe atitudinale şi comportamentale 

ale unor familii faţă de şcoală; 

 numărul mic de specialişti în 

managementul de proiect, care ar aduce 

finanţări suplimentare din surse 

extrabugetare; 

 inexistenţa unor relaţii clare între şcoală 

şi comunitate. 

Oportunităţi Ameninţări 

 interesul manifestat şi sprijinul acordat de 

U.E., pentru România; 

 derularea unor programe naţionale sau a 

programelor cu finanţare externă de 
dotare a şcolilor; 

 implicarea activă a autorităţilor locale 

prin creşterea competenţelor date de noua 
legislaţie în actul educaţional; 

 prestigiul şcolii în comunitate; 

 considerarea învăţământului din 

România, un domeniu strategic în context 
european 

 la nivelul comunităţii probleme şcolii nu 

sunt considerate întotdeauna prioritare, 

nu sunt mobilizate resursele pentru 
dezvoltarea instituţiei de învăţământ şi 

pentru crearea condiţiilor de creştere a 
calităţii procesului educativ; 

 lipsa specialiştilor în educaţie în 

structurile autorităţilor locale; 

 imixtiunea autorităţilor locale în 

probleme care sunt de competenţa 

instituţiei şcolare. 
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Analiza PEST 

1. Factori politici: 

 descentralizarea structurilor de decizie 

 distribuţia puterii între partidele politice la nivelul local 

 existenţa la nivel local a unor consilieri cadre didactice 

 existenţa în Consiliul de Administraţie al şcolii a unui reprezentant al primarului şi a 

doi reprezentanţi ai Consiliului local 

 politica de coeziune şi integrare europeană. 

 Politicile educaționale existente la nivel național au următoarele coordonate majore: 

 asigurarea calității educației; 

 descentralizarea; 

 integrarea europeană; 

 autonomie privind parcursurile școlare și curriculum. 

 politica educațională la nivel regional și local este în favoarea relațiilor de colaborare 

și parteneriat intern și extern, în scopul formării complexe a absolvenților, care se vor 

confrunta cu o piață a muncii unică, globală în care multiculturalitatea și identitatea 

națională câștigă noi valențe. 

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

mobilitatea cadrelor didactice și a elevilor în spațiul european, și nu numai, prin 

programe de formare specifice. Asigurarea uni raport optim între resurse şi nevoi 

constituie una din problemele centrale ale calităţii educaţiei şi a calităţii 

învăţământului 

Oportunităţi Ameninţări 

 considerarea educației drept prioritate 

națională; 

 centrarea reglementărilor legislative pe 

interesul superior al elevului și pe nevoile de 
formare ale acestuia; 

 asigurarea cadrului legislativ pentru creșterea 

autonomiei instituției de învățământ; 

 promovarea calității egalității, diversității 

culturale în acte normative privitoare la 
educație; 

 crearea cadrului legislativ pentru participarea 

diferitelor grupuri de beneficiari la luarea 
deciziilor ce privesc educația; 

 pentru a face față schimbărilor multiple din 

societate, furnizorii de servicii educaționale 

dezvoltă o gândire antreprenorială, concretizată 

într-o activitate managerială, bazată pe 

flexibilitate, adaptabilitate și creativitate. 

 contradicția dintre conținutul 

valorizării sociale și școlare; 

 existența unor constrângeri legislative 

cu privire la întărirea autorității 
școlii; 

 lipsa instrumentelor unitare de 

evaluare a calității; 

 instabilitate legislativă; 

 unele dezechilibre în orientarea 

resurselor financiare. 
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2. Factori economici: 

 scăderea drastică a potenţialului economic al zonei, 

 dezvoltare preponderent comercială 

 insuficienţa resurselor financiare alocate învăţământului 

 nivelul slab al venitului localnicilor 

 agenții economici nu sunt suficient de sensibili la nevoile financiare ale şcolii 

 lipsa unei legislaţii motivaţionale pentru agentul economic astfel încât sponsorizările 

pentru şcoală să fie mai facile 

 politica de finanţare pe baza de proiecte şi programe a U.E. 

 Condiţiile geografice şi istorice au determinat o relativă rămânere în urmă din punct de 

vedere socio-economic a regiunii de NE şi implicit în anumite domenii şi a judeţului 

Bacău. 

 

Oportunităţi Ameninţări 

 capacitatea instituției de a atrage surse 

de finanțare; 

 participarea agenților economici la 

susținerea financiară a unor elevi; 

 oferta diversă de produse și servicii 

către școală în sistem convențional ce 

permit negocierea costurilor. 

 insuficiența alocațiilor bugetare în raport 

cu necesitățile școlii pentru asigurarea 

condițiilor optime de finanțare; 

 incapacitatea factorilor economici locali 

de a determina încadrarea absolvenților; 

 participarea redusă a structurilor de 

părinți la realizarea unor investiții 
pentru elevi. 
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3. Factori sociali: 

 şomaj ridicat 

 nivel de trai mediu spre scăzut 

 plecarea părinţilor la muncă în străinătate 

 mulţi copii lăsaţi de părinţi în grija rudelor sau vecinilor datorită migrării forţei de 

muncă în alte ţări, 

 influenţa nu totdeauna pozitivă a mass-mediei, 

 educaţia nu este văzută ca un mijloc de promovare socială şi economică, 

 asistenţa socială precară, 

 oportunitatea unei oferte extinse pe piaţa muncii în contextul dezvoltării europene 

 reducerea populaţiei şcolare 

 

Oportunităţi Ameninţări 

 menținerea constantă a cererii foarte 

mari a unui segment extern de numeros 
de beneficiari; 

 influența foarte mare asupra mediului 

social datorită accesului absolvenților în 

prestigioase instituții de învățământ 
superior din ţară și străinătate; 

 judeţul Bacău se detaşează de celelalte 

judeţe prin numărul mare de tineri 
angrenaţi în diferite forme de 

învăţământ; 

 renumele și tradiția excepțională a 

CNGM. 

 numărul din ce în ce mai mare a 

absolvenți valoroși care preferă să 
studieze în străinătate și să se încadreze 

în câmpul muncii în țări din Europa și 

SUA; 

 plecarea părinților la muncă în 

străinătate afectează motivația și 

controlul față de rezultatele școlare; 

 fluctuaţia natalității determinată de 

instabilitatea locurilor de muncă, în 

special în cazul personalului cu 
calificare medie sau necalificat. 
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4. Factori tehnologici: 

 

 globalizarea 

 pătrunderea tehnologiei moderne întâmpină dificultăți financiare 

 unităţile şcolare nu dezvoltă suficient servicii de educare a adulţilor pe domenii de 

activitate 

 interes prea scăzut pentru utilizarea tehnologiei informaţiei în scopul dezvoltării 

relaţiilor interinstituţionale 

 Nivelul tehnologic al educației și formării pentru elevi, cadre didactice și adulți, a 

cunoscut îmbunătățiri. Există o preocupare constantă pentru dotarea școlilor în vederea 

eficientizării procesului de învățare: rețele de calculatoare, acces la internet, platforme 

de E-learning. Unitățile școlare sunt preocupate de dotarea cu material didactic la 

disciplinele  cu  caracter  practic  – aplicativ, încurajând elevii în identificarea unor 

probleme din arealul în care trăiesc și gândirea unor soluții în termeni de proiecte 

utilizând cunoștințele dobândite din domeniile științe și tehnologii, protecția mediului, 

etc. 

 În majoritatea unităților de învățământ din județul Bacău, dotarea tehnică permite 

abordarea conținutului educațional într-o manieră interactivă menită să formeze 

competențe integrate la  nivel comunicațional, tehnic și managerial 

 

Oportunităţi Ameninţări 

 Creșterea rolului elementelor 

intelectuale în structura profesiilor 
orientează beneficiarii către instituțiile 

de învățământ cu tradiție în calitatea 
pregătirii și a mediului securizat, 

disciplinat de viață; 

 Furnizarea certificatelor de

competență lingvistice recunoscute de 

UE; 

 Furnizarea de certificate de competențe 

digitale recunoscute de UE; 

 Posibilități diverse de a accede în 

învățământul superior din țară și 

străinătate. 

 Incompatibilitatea între resursele 

personale și cariera pe care au ales-o pe 
parcursul traseului școlar și 

posibilitățile limitate de orientare pe 
parcurs; 

 Posibilitatea redusă de angajare în 

România după finalizarea cursurilor 
universitare. 
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Direcții de acțiune 

 Implementarea curriculum-ului şcolar bazat pe competenţele cheie ale U.E.; 

 Acces egal, nediscriminatoriu, la educaţie; 

 Susţinerea elevilor capabili de performanţă; 

 Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă 

psihopedagogică 

 Susţinerea formării continue a resurselor umane; 

 Dezvoltarea unui parteneriat comunitar şi internaţional la standarde europene; 

 

Priorităţi strategice   

 Realizarea şi, mai ales, respectarea unui cadru legislativ care să asigure stimularea 

performanţei reale; 

 Reluarea programelor investiţionale; 

 Intensificarea informatizării tuturor proceselor instructiv-educative de la nivelul 

fiecărui colectiv didactic şi compartimente conexe;  

 Asigurarea pregătirii elevilor capabili de performanţă;  

 Obținerea  unei baze materiale compatibile cu calitatea resurselor umane din instituţie 

(elevi şi cei mai mulţi profesori).   

 Depistarea şi soluţionarea problemelor legate de armonizarea proceselor didactice cu 

actualitatea domeniului;  

 Fundamentarea planului de şcolarizare împreună cu partenerii sociali pe baza analizei 

de nevoi educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora, a evaluării evoluţiei 

pieţei muncii; 

 Extinderea parteneriatelor educaţionale interinstituţionale la nivel local, judeţean, 

naţional şi internaţional în vederea diversificării ofertei de programe şi activităţi 

complementare şi alternative de învăţare;   

 Promovarea valorilor interculturalităţii, sprijinirea programelor / proiectelor  focalizate 

pe cunoaşterea, respectarea şi valorificarea diversităţii culturale a copiilor şi tinerilor 

provenind din rândul minorităţilor existente în judeţ; 
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Ținte strategice  

T1. Sprijinirea și încurajarea dezvoltării personale a elevilor 

T2. Deschiderea școlii către lume și comunitate, spre viața socială, prin promovarea educației 

interculturale, multiculturale și a valorilor europene și dezvoltarea parteneriatului cu instituții 

comunitare 

T3. Creşterea prestigiului unităţii şcolare prin intermediul activităților cultural artistice  

T4. Creșterea calității actului de predare-învățare prin accent pe învățarea în clasă prin metode 

didactice moderne, interactive, centrate pe elev. 

T5. Gestionarea, întreținerea și menținerea funcționalității patrimoniului colegiului și 

continuarea modernizării bazei materiale de care dispune unitatea școlară. 

T6. Încadrarea cu personal didactic cu o foarte bună pregătire științifică și metodică, receptiv 

la nou și interesat de perfecționare și formare continuă a cărui activitate să conducă la 

eficientizarea și modernizarea procesului instructiv educativ. 

Pornind de la analiza făcută anterior, ținând cont de oportunitățile prezentate, urmărind 

compensarea punctelor slabe și înlăturarea amenințărilor, echipa  managerială trebuie să 

acționeze în următoarele domenii în scopul îndeplinirii țintelor strategice propuse: 

ȚINTE STRATEGICE OPȚIUNI STRATEGICE ȘI ACȚIUNI 

T1. Sprijinirea și încurajarea dezvoltării 

personale a elevilor 

 

O1. Informarea corectă și rapidă a elevilor, de 

către cadrele didactice, asupra unei imagini 

complete a promovării sistemului educațional, a 

finalităților și strategiilor curriculare.  

O2. Încurajarea elevilor de a deveni independenți 

și cooperanți.  

O3. Dorinţa de dezvoltare profesională a 

profesorului.   

O4. Conștientizarea de către cadrele didactice a 

schimbării rolului profesorului. 

O5. Corelarea ofertei CDŞ cu cerinţele pieţei 

forţei de muncă.  

O6. Îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi la 

examenul de bacalaureat.  

T2. Deschiderea școlii către lume și 

comunitate, spre viața socială, prin 

promovarea educației interculturale, 

multiculturale și a valorilor europene și 

dezvoltarea parteneriatului cu instituții 

comunitare 

 

O1.Folosirea serviciilor oferite de comunitate în 

beneficiul elevilor.  

O2. Valorificarea facilitaților pe care comunitatea 

le pune la dispoziție.  

 O3.Intensificarea legăturilor cu agenți economici 

și alte organizații.  

O4.Educarea și încurajarea elevilor în respectarea 
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mediului  

O5.Realizarea parametrilor cantitativi și calitativi 

pentru obținerea statutului de Școală Europeană 

O6.Asigurarea caracterului tradițional pentru 

parteneriatele derulate și participarea la alte 

programe guvernamentale, locale și /sau 

internaționale 

T3. Creşterea prestigiului unităţii 

şcolare prin intermediul activităților 

cultural artistice 

 

O1. Crearea unui climat de siguranță fizică și 

libertate spirituală pentru elevi.  

O2. Desfășurarea unor activități educative care să 

trezească interesul elevilor.  

O3. Oferirea elevilor a unui cadru propice de 

dezvoltare cultural-artistică.  

O4. Punerea în valoare a abilităților artistice ale 

elevilor.  

T4. Creșterea calității actului de 

predare-învățare prin accent pe 

învățarea în clasă prin metode didactice 

moderne, interactive, centrate pe elev 

 

O1 - Promovarea egalităţii şanselor şi evitarea 

discriminării elevilor.  

O2 - Adaptarea strategiilor de personalizare a 

procesului instructiv-educativ (predare – învăţare 

– evaluare).  

O4 - Îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ 

prin participarea cadrelor didactice la cursuri de 

formare continuă  

O5 - Modernizarea procesului instructiv educativ 

prin utilizarea în activitatea didactică a rezultate-

lor participării la programele de formare a cadre-

lor didactice.  

O6 - Utilizarea în procesul instructiv educativ a 

competenţelor dobândite în urma participării la 

cursurile de formare. 

O7 - Includerea în proiectarea didactică a noţiu-

nilor şi activităţilor însuşite în urma parcurgerii 

cursurilor de formare de cadrele didactice. 

T5. Gestionarea, întreținerea și 

menținerea funcționalității 

patrimoniului colegiului și continuarea 

modernizării bazei materiale de care 

dispune unitatea școlară. 

 

O1. Asigurarea surselor de finanțare și a bazei 

materiale necesare unui proces educațional de 

calitate  

O2 . Îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ 

prin achiziţionarea de materiale didactice pentru 

toate disciplinele de învăţământ.  

O3.  Modernizarea bazei materiale în concordanță 

cu cerințele curriculare. 

O4. Îmbunătăţirea spaţiului de recreere a elevilor  

O5. Igienizarea, îmbunătăţirea ambientului şi 
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creşterea confortului în sălile de clasă şi a sălii de 

sport  

O6. Modernizarea laboratoarelor de informatică. 

O7. Securizarea accesului în perimetrul 

colegiului.  

O8. Menținerea în stare de bună funcționare a 

sistemului de supraveghere video 

T6. Încadrarea cu personal didactic cu 

o foarte bună pregătire științifică și 

metodică, receptiv la nou și interesat de 

perfecționare și formare continuă a 

cărui activitate să conducă la 

eficientizarea și modernizarea 

procesului instructiv educativ. 

 

O1.Integrarea în colectivitate a cadrelor didactice 

noi. 

O2.Crearea unui climat stimulativ și de coeziune a 

colectivului școlii; 

O3. Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele 

unui învăţământ modern centrat pe elev, 

având ca finalitate dobândirea competenţelor 

cheie europene şi realizarea unui act 

didactic menit să asigure perfomarea; 

O4. Depistarea şi stimularea elevilor capabili de 

performanţă în vederea obţinerii performanţelor 

de nivel naţional şi chiar internaţional şi a 

îmbunătăţirii palmaresului instituţional. 
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T.1. Sprijinirea și încurajarea dezvoltării personale a elevilor 

Obiectiv 1: Creşterea aportului disciplinelor opţionale le asigurarea pregătiri de bază a elevilor ;  

Obiectiv 2: Îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi la examenul de bacalaureat.  

Obiectiv3: Realizarea de programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă.  

Mecanisme de asigurare a calității 

 Monitorizarea modului de derulare a activităţilor educative / extraşcolare  

 Evaluarea, atât din punct de vedere ştiinţific cât şi metodic, a programelor întocmite pentru disciplinele opţionale, precum şi a modului de 

respectare a planificărilor calendaristice întocmite 

 Realizarea de proiecte de valorificare a rezultatelor/produselor activităţilor  

 Identificarea nevoilor de eficientizare a orelor de curs, a activităţilor educative prin mijloace de învăţământ moderne, care să asigure aplica-

bilitate practică.  

 Aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor pentru a măsura gradul de atractivitate şi eficienţă a activităților școlare. 
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ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE 

REALIZARE 

PARTENERI/ 

COLABORATORI 

A1. Participarea la cursuri compacte (cursuri 

de pregătire) și conferințe, consfătuiri, semi-

narii. 

A2. Editare de materiale pentru dezvoltarea 

profesională.  

A3. Stagii de pregătire (locală, națională).  

A4. Participarea la proiecte intra și inter-dis-

ciplinare.  

A5. Formarea (instruirea) la distanță.  

A6. Studierea presei de specialitate.  

A7.. Efectuarea de interasistențe pentru reali-

zarea schimbului de experiență.  

A8. Propunerea de oferte a CDŞ şi selectarea 

cu atenţie a disciplinelor la care se alocă ore 

 

Responsabil cu forma-

rea continuă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director  

Director adj  

 

Comisia de curriculum  

2014-2019 Calitatea pregătirii profesio-

nale și activitatea cadrelor 

didactice se reflectă în rezul-

tatele obținute de elevi. Dacă 

acestea sunt la nivelul stan-

dardelor prognozate și califi-

cativul acordat va fi pe ace-

eași coordonată. 

 

ISJ Bacău  

Casei Corpului Didactic 

„Grigore Tăbăcaru”  Ba-

cău 

 

Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire.  

Şcoala trebuie să vizeze nu numai educarea şi formarea unor tineri bine instruiţi ci şi pregătirea de absolvenţi direct angajabili şi imediat pro-

ductivi, să contribuie la dezvoltarea maximă a potenţialului intelectual şi artistic, să vină în întimpinarea nevoilor de formare a adulţilor în do-

meniul economic şi tehnologic. Descreşterea alertă şi alarmantă a ofertei de locuri de muncă calificată, menţinerea ofertei de locuri de muncă 

necalificată sau slab calificată, dezvoltarea rapidă în plan tehnologic, diseminarea şi punerea în practică a noilor curente economice/tehnologice, 

cer din partea şcolii o din ce în ce mai mare flexibilitate, capacitate de adaptare şi obţinerea unui nivel ridicat de educaţie şi formare a viitoarei 

forţe de muncă.  
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de curriculum aprofundat şi curriculum extins.  

A9.Realizarea profesionistă şi în termen a 

miniprogramelor şcolare pentru disciplinele 

opţionale alese de elevi şi părinţi  

 

Responsabilii Comisii-

lor metodice  
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T.2. Deschiderea școlii către lume și comunitate, spre viața socială, prin promovarea educației interculturale, multiculturale și a valo-

rilor europene și dezvoltarea parteneriatului cu instituții comunitare 

Obiectiv 1: Valorificarea facilităților pe care comunitatea le pune la dispoziție pentru dezvoltarea şi implementarea unor proiecte educaţionale și 

parteneriate europene   

Obiectiv 2: Utilizarea eficientă a serviciilor oferite de comunitate în beneficiul elevilor.  

Obiectiv 3: Intensificarea legăturilor cu agenți economici și alte organizații.  

Obiectiv 4: Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor 

Obiectiv 5: Asigurarea caracterului tradițional pentru parteneriatele derulate și participarea la alte programe guvernamentale, locale și /sau inter-

naționale 

Obiectiv 6: Realizarea parametrilor cantitativi și calitativi pentru obținerea statutului de Școală Europeană 

Mecanisme de asigurare a calității 

 Adoptarea criteriilor de selecție pentru potențialii parteneri; 

 Monitorizarea relațiilor cu partenerii; 

 Identificarea domeniilor în care se pot realiza parteneriate; 

 Identificarea resurselor necesare; 

 Organizarea tabere/școli de vară cu dominanță lingvistică; 

 Creșterea certificărilor recunoscute la nivel european. 

 Dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu unităţi şcolare din state UE   

Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire.  

Pentru desfășurarea unor activități educative, pentru asigurarea resurselor umane, logistice și financiare necesare  școala are nevoie de parteneri. 

Situațiile deosebite se referă la: 

• Participarea unui număr mic de persoane din cadrul școlii la activități la nivel local/național sau internațional care să poată conduce la 

cunoașterea unor potențiali parteneri; 

• Absența unor măsuri legislative care să sprijine în mod real școala din punct de vedere al sponsorizărilor financiare, materiale, etc.; 

• Riscul intervenției unor persoane pregătite insuficient în domeniul negocierii și dialogului social. 
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ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE  

REALIZARE 

PARTENERI/ 

COLABORATORI 

A1. Cuprinderea în planul managerial a stra-

tegiilor de colaborare cu comunitatea locală.  

A2. Antrenarea elevilor în realizarea de servi-

cii pentru comunitate  

A3. Solicitarea poliției, a doctorului școlii, a 

bisericii în rezolvarea problemelor elevilor 

A4. Elaborarea de activități, în colaborare cu 

biblioteca municipală, care vizează păstrarea 

și valorificarea tradiției locale.  

A5. Atragerea de fonduri de la agenți econo-

mici locali pentru desfășurarea activităților 

școlare și extrașcolare. 

A6. Cultivarea pluriculturalismului și 

interculturalismului. 

A7. Abordarea programului Erasmus+ pentru 

mobilități ale personalului didactic și ale ele-

vilor. 

A8.Dezvoltarea dimensiunii europene în edu-

cație 

Director 

Director adjunct 

Consilier educativ 

 

 

 

 

 

 

Responsabili proiecte și 

parteneriate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabil Proiecte 

Europene 

 2014-2019 Existența parteneriatelor/ 

contractelor de colaborare cu 

instituțiile și organizațiile 

reprezentative ale comunității 

 

Număr de elevi voluntari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de cadre didactice și 

elevi participanți la mobilități 

europene 

 

 

Comitetul de părinți 

 

Entități locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școli partenere în pro-

iectele europene 
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T3. Creşterea prestigiului unităţii şcolare prin intermediul activităților cultural artistice 

Obiectiv: Promovarea imaginii colegiului în mass-media şi în comunitatea locală 

Mecanisme de asigurare a calității 

 Elaborarea și aplicarea planului de marketing al școlii  

 Impulsionarea şi monitorizarea activității Comisiei de promovare a imaginii colegiului  

 Organizarea de activităţi cu impact major asupra membrilor comunităţii  

 Continuarea derulării acordului de parteneriate cu unităţile şcolare gimnaziale din municipiul Onești şi localităţile din zona limitrofă a 

orașului şi încheierea altor parteneriate cu unităţi şcolare din judeţ şi din ţară  

Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire.  

Schimbul social este un factor determinant al dezvoltării evidenţiat prin forme relaţionale, parteneriate, dinamici colective care se constituie într-

o sursă a progresului economic şi social.  

Schimbul de idei, cunoaşterea unor elemente culturale specifice altor popoare şi civilizaţii, vor constitui întotdeauna factori determinanţi în rea-

lizarea idealului educaţional.  

Interacţiunea socială devine eficientă atunci când strategiile de colaborare şi parteneriat au la bază obiective clare, nevoi reale şi relaţii de cali-

tate care se construiesc în timp prin atitudini de încredere, loialitate, responsabilitate şi respectarea angajamentelor.  
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ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE  

REALIZARE 

PARTENERI/ 

COLABORATORI 

 A.1. Organizarea concursurilor școlare și in-

ter-școlare  

 Competiții sportive inter-clase și inter-scoli.  

 Organizarea de activități caritabile pentru 

ajutorarea familiilor defavorizate.  

 Vizionare de spectacole.  

 Exerciții democratice  - sondaje de opinii – pe 

teme ca :”Primarul tinerilor”, „Ce (nu) vă 

place în şcoală” ?, „Cel mai bun câştigă”, 

„Cea mai frumoasă sală de clasă”, etc. 

 Organizarea de simpozioane / Zilele Liceului  

 Şcoli de vară (lb.engleză, fizică)  

 Organizarea de excursii de studiu 

A.2. Implicarea directă a elevilor şi cadrelor 

didactice în popularizarea rezultatelor şcolii în 

rândul părinţilor  

A.3. Invitarea presei, mass-mediei şi a perso-

nalităţilor din comunitatea locală la diferite 

evenimente realizate în şcoală.  

A.4. Actualizarea permanentă a site-ului cole-

giului cu activităţile realizate  

A.5. Realizarea de materiale promoţionale 

Director  

Director adj.  

Comisia de promovare a 

imaginii colegiului  

 

 

 

2014-2019 Activitatea de sensibilizare a 

cadrelor didactice  și a elevi-

lor, conștientizarea asupra 

efectelor benefice sunt bune 

dacă există o comunicare 

permanentă între cele două 

categorii, dacă mesajul este 

receptat și dacă se pune 

accent pe pregătirea profesio-

nală și culturală a elevilor 

pentru viitor. 

 

Realizarea planului de şcola-

rizare  

Creşterea mediei de admitere 

la toate profilele şi specializă-

rile  

Unităţile şcolare gimna-

ziale din Onești şi loca-

lităţile din vecinătatea 

orașului  

Comitetul reprezentativ 

al părinţilor  
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T4. Creșterea calității actului de predare-învățare prin accent pe învățarea în clasă prin metode didactice moderne, interactive, centrate 

pe elev 

Obiectiv 1: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea creşterii calităţii actului de predare - învăţare – evaluare, 

prin aplicarea unui curriculum bazat pe competenţe-cheie şi prin promovarea învăţării centrate pe elev.  

Obiectiv 2: Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor 

Obiectiv 3:Responsabilizarea elevilor privind propria formare.. 

Obiectiv 4: Îmbunătăţirea condiţiilor oferite pentru desfășurarea tuturor activităților în cadrul colegiului 

Mecanisme de asigurare a calității 

 Generalizarea utilizării metodelor activ-participative în procesul de predare-învăţare-evaluare  

 Utilizarea noilor tehnologii (resurse on-line, platforme e-learning) în activitatea didactică 

 Desfășurarea de lecţii ce utilizează metode didactice moderne, interactive, centrate pe elev 

 Analize comparative a rezultatelor şcolare ale elevilor la concursuri şi examene naţionale în fiecare an.  

Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire.  

Noul context economico-social presupune performanţe superioare în toate domeniile de activitate, ceea ce implică necesitatea creşterii calităţii 

procesului de predare-învăţare-evaluare. Curriculumul Naţional este fundamentat pe cele opt domenii de competenţe-cheie care determină pro-

filul de formare al elevului din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi. Pentru a satisface într-o măsură cât mai mare cerinţele beneficia-

rilor educaţiei, o atenţie prioritară trebuie acordată realizării obiectivelor educaţiei, monitorizării calităţii şi a valorii adăugate în procesul educa-

ţional, dezvoltării personale şi profesionale a fiecărui elev. 
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ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE 

REALIZARE 

PARTENERI/ 

COLABORATORI 

A1. Elaborarea la nivelul fiecărei catedre a 

unor materiale auxiliare adaptate diferitelor 

stiluri de învăţare ale elevilor.  

A2. Aplicarea unor strategii didactice care să 

vizeze crearea unor situaţii de învăţare prin 

cooperare, în vederea dezvoltării inteligenţe-

lor multiple, a gândirii critice şi creative 

A3. Diseminarea bunelor practici privind în-

văţarea centrată pe elev  

A4. Organizarea unor programe de pregătire 

intensivă a loturilor participante la concursu-

rile şi olimpiadele şcolare. 

A.5. Abilitarea profesorilor în vederea opti-

mizării strategiilor şi a instrumentelor de 

evaluare, astfel încât acestea să fie realizate 

prin îmbinarea evaluării performanţelor indi-

viduale ale elevilor cu evaluarea performan-

ţelor în echipă. 

A.6. Promovarea unei culturi organizaţionale 

a calităţii prin identificarea componentelor 

sistemului naţional de management şi asigu-

rare a calităţii. 

A7. Evaluarea şi revizuirea sistemului calităţii 

educaţiei. 

Director  

Director adjunct 

CEAC  

Comisia de curriculum 

 

2014-2019 Numărul de materiale auxi-

liare realizate anual  

 

Numărul de activităţi didac-

tice bazate pe strategii activ-

participative anuale  

  

Numărul activităţilor meto-

dice cuprinse în portofoliile 

comisiilor metodice anuale 

 

Numărul cadrelor didactice 

ce beneficiază de o formă de 

recunoaştere a performanţei 

didactice (gradaţie de merit, 

distincții, premii) 

 

 

 

 

 

Numărul de documente 

CEAC revizuite anual 

 ISJ Bacău 

Casei Corpului Didac-

tic „Grigore Tăbăcaru”  

Bacău 

Parteneri în proiecte 
educaţionale 
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T5. Gestionarea, întreținerea și menținerea funcționalității patrimoniului colegiului și continuarea modernizării bazei materiale de care 

dispune unitatea școlară. 

Obiectiv 1: Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale . 

Obiectiv 2. Înfrumuseţarea şi realizarea unui ambient plăcut pentru profesori şi elevi.  

Obiectiv 3. Întreţinerea şi gestionarea în conformitate cu prevederile legale a patrimoniului colegiului. 

Mecanisme de asigurare a calității 

 

 Monitorizarea periodică a stadiilor de realizare a lucrărilor şi derulare a achiziţiilor conform proiectelor propuse şi aprobate.  

 Asigurarea unui buget corespunzător asigurării bazei materiale necesare.  

 Respectarea planului de buget al Colegiului Național „Grigore Moisil” Onești.  

 Respectarea tuturor prevederilor legale în ceea ce priveşte modul de derulare al achiziţiilor publice.  

 

Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire.  

Educația este unul dintre factorii determinanți care concură la evoluția unei societăți, a unei țări, în general. Societatea actuală produce schimbări 

permanente în existența individuală și colectivă. Modernizarea și îmbunătățirea bazei materiale, menținerea funcționalității spațiilor existente și 

crearea de noi spații necesare desfășurării în condiții optime și sigure a procesului instructiv educativ reprezintă o necesitate.    

Noua eră digitală determină un nou tip de abordare a fenomenului educaţional prin intermediul noilor tehnologii ale comunicării şi informaţiei. 

În acest context elevii nu pot fi privați de folosirea tehnologiei. Sportul ar trebui să fie o parte importantă a vieții, pentru că există multe beneficii 

în practicarea  diferitelor sporturi.  Importanța și confortul desfăşurării orelor de ed.fizică sunt motive pentru gestionarea bună a sălii de sport.  
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ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE 

REALIZARE 

PARTENERI/ 

COLABORATORI 

A.1. Alocarea fondurilor necesare în buget  

A.2. Selectarea ofertelor de lucrări, prin 

aplicarea prevederilor legale privind achiziţiile 

publice  

A3. Monitorizarea stării de igienă din școală 

A4.Realizarea de lucrări de reamenajare și 

întreținere  a curții colegiului. 

A5. Achiziția  de  mobilier școlar 

A6. Reamenajarea  și modernizarea terenurilor 

de sport și a laboratoarelor de informatică 

 

 

Consiliul de adminis-

traţie  

 

Director  

Director adj.  

Contabil 

 

 

 

2014-2019 

 

 

 

Existența autorizației sanitare 

de funcționare 

Parcul amenajat din curtea 

interioară a colegiului  

Aspectul general al claselor 

este îmbunătățit 

 

Existența  unei baze sportive  

ce să permită derularea  la un 

nivel înalt orele și activitățile  

sportive;  

Modernizarea laboratoarelor 

de informatică prin dotarea cu 

calculatoare performante  

 

  

Consiliul Local  

Agenţi economici  

Comitetul reprezentativ 

al Părinţilor  

 

  



 

 

Proiect de dezvoltare instituțională 2014-2019 

71 

T6. Încadrarea cu personal didactic cu o foarte bună pregătire științifică și metodică, receptiv la nou și interesat de perfecționare și 

formare continuă a cărui activitate să conducă la eficientizarea și modernizarea procesului instructiv educativ. 

Obiectiv 1. Includerea în proiectarea didactică a noţiunilor şi a activităţilor însuşite în urma parcurgerii cursurilor de formare de cadrele didactice 

şi utilizarea în procesul instructiv educativ a competenţelor dobândite în urma participării la aceste cursuri.  

Obiectiv 2. Promovarea egalităţii şanselor, evitarea discriminării elevilor şi adaptarea strategiilor de personalizare a procesului instructiv-educativ.  

Obiectiv 3. Urmărirea traiectului şcolar şi profesional ulterior cel puţin pentru un eşantion reprezentativ din rândul fiecărei promoţii de absolvenţi.  

Obiectiv 4. Creşterea performanţei şcolare. 

Mecanisme de asigurare a calității 

 Elaborarea şi respectarea graficului de asistente / interasistenţe la ore.  

 Aplicarea/discutarea demersului didactic după fişe de evaluare.  

 Planificarea şi realizarea unor activităţi de formare pe teme date la nivelul unităţii şcolare  

 Analize comparative a rezultatelor şcolare ale elevilor la concursuri şi examene naţionale în fiecare an.  

Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire.  

Colegiul dispune de un personal didactic cu înaltă calificare. Rezultatele obținute de elevi răspund în mare măsură așteptărilor față de o resursă 

umană de înaltă calitate. Se constată însă existența în continuare a unui formalism/tradiționalism pronunțat în metodele și tehnicile utilizate la 

clasă în procesul de predare-învățare și evaluare. Abordarea formală și tradiționalistă se înregistrează de la nivelul proiectării curriculare 

(planificări, documente de catedră etc.) până la nivelul activităților concrete în clasă. Astfel, accentul în procesul educațională este pus în foarte 

multe cazuri (înțelegând cadre didactice și/sau activități didactice) pe predare și nu pe învățare activă, pe transmitere de informații și nu pe 

formare și exersare de competențe. Instruirea asistată de calculator, experimentul didactic frontal, activitatea diferențiată individuală și pe grupe, 

elaborarea de proiecte, evaluarea planificată și prin tehnici variate etc. nu sunt metode cu o  răspândire suficientă de largă în activitatea tuturor 

cadrelor didactice. Abordarea formală și tradiționalistă a procesului didactic au în principal efecte asupra calității competențelor formate la elevi 

(accent pe cunoștințe și neglijarea abilităților și atitudinilor asociate) și asupra abilitării lor pentru a învăța pe parcursul întregii vieți. A fi 

competentă și a avea capacitatea de a învăța pe parcursul întregii vieți sunt condiții esențiale pentru inserția socio-profesională în societatea 

cunoașterii. Din această perspectivă, problema identificată aici este o amenințare internă pentru misiunea asumată. Elevul trebuie să devină 

partener, iar strategiile alese să pună accent pe gândirea critică și utilizarea instrumentelor TIC în învățarea activă. 
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ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE 

REALIZARE 

PARTENERI/ 

COLABORATORI 

A1. Monitorizarea și îndrumarea  activităților 

didactice, inclusiv prin utilizarea cadrelor-

resursă existente la nivelul școlii 

 

A2. Familiarizarea cadrelor didactice cu 

strategiile moderne, motivaţionale de predare 

– învăţare prin organizarea în şcoală a unor 

cursuri de perfecţionare în acest sens.  

A3. Diversificarea metodelor de evaluare, 

planificarea și standardizarea evaluării 

elevilor  și creșterea transparenței acesteia 

 

A4. Monitorizarea şi implementarea 

procedurilor de observare a activităţilor de 

predare-învăţare.  

A.4. Elaborarea graficelor de pregătire 

suplimentară a elevilor.  

A.5. Aplicarea măsurilor de remediere a 

deficienţelor constatate.  

Director  

Director adj.  

Consiliul de 

administraţie  

Responsabil cu 

formarea continuă  

Comisia C.E.A.C.  

 

 

2014-2019 Numărul cadrelor didactice 

participante la cursuri de 

perfecționare privind 

învățarea centratǎ pe elev 

 

Numărul cadrelor didactice 

ce utilizează  metode 

didactice moderne, 

interactive, centrate  pe  elev 

  

Utilizarea unui stil didactic 

care încurajează cooperarea 

şi dialogul; (calitativ) 

 

Numărul cadrelor didactice 

ce beneficiază de o formă de 

recunoaştere a performanţei 

didactice (gradaţie de merit, 

distincții, premii) 

 ISJ Bacău 

Casei Corpului 

Didactic „Grigore 

Tăbăcaru”  Bacău 

Universitatea Bacău 
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Monitorizarea și evaluarea implementării proiectului de dezvoltare instituțională  

Implementarea PDI va fi realizată de către întregul personal al școlii. 

Se va urmări, în mod sistematic stadiul de realizare al țintelor strategice propuse, iar în cazul în care este necesar, se vor realiza acțiuni de reme-

diere a neconformităților. 

Procesul de evaluare va fi asigurat de echipa managerială prin: 

 întâlniri și ședințe de lucru periodice; 

 stabilirea unor acțiuni specifice în planul de activitate al CEAC, Consiliului de Administrație, al Consiliului profesoral, al tuturor 

comisiilor; 

 prezentarea de rapoarte anuale în cadrul Consiliului profesoral, Consiliului de Administrație de către responsabili; 

 revizuire periodică și corecții; 

Echipa managerială va monitoriza permanent relevanța proiectului și compatibilitatea strategiilor cu demersurilor similare din școlile europene 

realizând o analiză comparativă și studii contrastive cu școlile partenere din diverse proiecte internaționale. 

Mecanisme și instrumente de monitorizare și evaluare a PDI 

1. Monitorizarea Internă - va fi realizată de membri comisiei CEAC, conducerea școlii 

NR. ACȚIUNEA RESPONSABIL PARTENERI TERMEN  ÎNREGISTRAREA 

REZULTATELOR 

INSTRUMENTE INDICATORI 

1.  Elaborarea și afișarea 

proiectului de dezvol-

tare instituțională 

Membrii grupului 

de lucru PDI 

Director 

Director adjunct 

Comisia pentru eva-

luarea și asigurarea 

calității 

Șefii comisiilor și 

catedrelor; 

septem-

brie 

Produs final Fișă de apreciere Criteriile de rea-

lizare a PDI 

2.  Funcționarea curentă a 

unității de învățământ 

Membrii CEAC 

Director 

Director 

Director adjunct 

Septem-

brie -

În baza de date a 

școlii 

Fișe de monitori-

zare CEAC 

Premii obținute 

de elevii 
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Director adjunct August colegiului; 

3.  Curriculum la Decizia 

Școlii: proiectare și 

aplicare 

Membrii CEAC 

Director 

Director adjunct 

Șefii comisiilor de 

curriculum și ai 

catedrelor 

ianuarie Oferta CDS Fișe de evaluare Standarde de 

evaluare 

4.  Proiecte de parteneriat 

în derulare sau în pre-

gătire 

Membrii CEAC 

Director 

Director adjunct 

Responsabil cu pro-

iecte și programe 

educaționale și 

cadrele didactice 

lunar În baza de date a 

școlii 

Analize Număr de 

proiecte 

5.  Înscrierea la cursuri de 

formare 

Director 

Director adjunct 

Responsabil cu for-

marea continuă 

Pe parcur-

sul derulă-

rii 

În baza de date a 

școlii 

Liste de prezență 

la cursuri și absol-

virii cursurilor 

Număr de cadre 

didactice înscrise 

6.  Imaginea școlii 

reflectată în rândul 

potențialilor 

beneficiari 

Membrii CEAC 

Director 

Director adjunct 

Responsabili cu pro-

movarea imaginii 

școlii 

semestrial În baza de date a 

școlii 

Situații statistice Număr apariții 

Creșterea nr. de 

elevi care 

optează pt. a 

studia la CNGM 

 

2. MONITORIZAREA EXTERNĂ - va fi realizată de reprezentanții ISJ, MEN și ARACIP. 

 

3. EVALUAREA INTERNĂ - va fi realizată de membrii CEAC 

NR. ACȚIUNEA RESPONSABIL PARTENERI TERMEN  ÎNREGISTRAREA 

REZULTATELOR 

INSTRUMENTE INDICATORI 

1.  Funcționarea curentă a 

unității de învățământ 

Membrii CEAC 

 

Director 

Director adjunct 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

semestrial În baza de date a 

școlii 

Fișe de 

monitorizare 

CEAC 

Procese verbale 

CEAC 

Premii obținute 

de elevii 

colegiului la 

concursurile 

școlare; 

Rezultatele 

elevilor la 

bacalaureat 
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2.  Disciplinele opționale 

realizate în urma 

chestionării elevilor, 

părinților 

Director 

 

Comisia pentru 

asigurarea și 

evaluarea calității, 

șefii comisiilor și 

catedrelor 

La finalul 

acțiunii 

Chestionare, fișe de 

analiză a 

documentelor 

Fișe de evaluare Descriptori de 

performanță, nr. 

persoane 

chestionate, 

număr discipline 

opționale 

realizate 

3.  Creșterea calității 

procesului de predare-

învățare reflectată în 

rezultatele elevilor 

Director 

Director adjunct 

Comisia pentru 

asigurarea și 

evaluarea calității, 

șefii comisiilor și 

catedrelor 

semestrial În baza de date a 

școlii 

Analize Numărul cadrelor 

didactice 

formate, numărul 

elevilor 

promovați,  

4.  Proiecte de parteneriat 

realizate 

Director 

 

Responsabil cu 

proiecte și programe 

educaționale 

semestrial În baza de date a 

școlii 

Analize Număr de 

proiecte de 

parteneriat 

aprobate 

5.  Realizări ale școlii 

reflectate în mass 

media 

Director 

Director adjunct 

Responsabili cu 

promovarea imaginii 

școlii 

semestrial În baza de date a 

școlii 

Situații statistice Număr apariții 

pozitive în mass-

media sau pe 

site-urile 

asociațiilor 

organizate de 

concursuri 

 

4. EVALUARE EXTERNĂ - va fi realizată de reprezentanții ISJ, MEN, ARACIP. 

 

 


