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 RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI  
Bucureşti_sector3_NENITESCU_unitate de învăţământ de stat 
                                                         
 
Raport pentru anul şcolar 2009-2010, finalizat la data de 01.10.2010 de către CEAC, 
având următoarea componenţă: 

 
1. Diaconu Gabriela – preşedinte  
2. Işfan Liliana – cadru didactic  
3. Nica Mădălina – cadru didactic  
4. Babiuc Loredana – consilier psihopedagog  
5. Moraru Iulia – cadru didactic – reprezentantul sindicatelor  
6. Andreea  Voicu – reprezentatul Consiliul elevilor  
7. Munteanu Ionel – reprezentatul Consiliul local – Primăria sectorului 3 
8. Grigore Camelia – reprezentatul Consiliului reperezantativ al părinţilor 
 
PARTEA I.  INFORMATII GENERALE 
 
NOTA: 
Informaţiile din această primă parte, chiar dacă nu se referă direct la calitatea serviciilor educaţionale, sunt 
relevante pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi şi le pot orienta opţiunile pentru o unitate şcolară sau alta, 
pentru un profil de pregătire sau pentru o anumită specializare. 
 
A) DATE DE IDENTIFICARE: 

 

Denumirea unităţii de învăţământ : Colegiul Tehnic „Costin D. Neiţescu”. 

Unitate de  învăţământ  din sistemul  de stat /particular: de stat 

Localitate / judeţ: Bucureşti 

Adresa : Bdl. Th. Pallady, nr. 26, sector 3.  

Cod poştal: 032265 

Telefon – fax (incluzând prefixul de zonă): 
021.345.09.20 
021.345.38.65 

E - mail: nenitescuschool@yahoo.com  

Niveluri de învăţământ / specializări /calificări profesionale  autorizate să funcţioneze provizoriu / 
acreditate : 
(se va preciza baza legală de funcţionare pentru fiecare nivel de învăţământ / specializare / calificare 
profesională )  
Toate specializări /calificări profesionale sunt acredidate.  
Liceal – Filiera teoretică – Real – Matematică – Informatică  
Liceal – Filiera teoretică – Real – Ştiinţe ale naturii  
Liceal – Filiera Tehnologică – Tehnic 
Liceal – Filiera tehnologică – Resurse naturale şi protecţia mediului – Tehnician ecolog şi protecţia 
calităţii mediului 
Liceal – Filiera tehnologică – Resurse naturale şi protecţia mediului – Tehnician chimist de laborator 
Liceal – Filiera tehnologică – Tehnic – Tehnician în automatizări 
Liceal – Filiera tehnologică – Tehnic – Tehnician în chimie industrială  
Liceal – Filiera tehnologică – Tehnic – Tehnician mecanic pentru înteţinere şi reparaţii 
Liceal – Filiera tehnologică – Tehnic – Tehnician electromecanic 
Liceal – Filiera tehnologică – Tehnic – Tehnician mecanic pentru întreţineri şi reparaţii 
SAM – Electromecanic – Lucrător în electromecanică  
An de completare –  Chimie industrială – Operator în industria chimică anorganică 

mailto:nenitescuschool@yahoo.com
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An de completare –  Chimie industrială – Operator în industria chimică organică 
An de completare –  Electromecanic – Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, electrocasnice şi din 
industria alimentară  

 

Informaţii privind persoana juridică iniţiatoare (dacă este cazul): 
Localitate/judeţ, adresa, cod poştal, telefon-fax (incluzând prefixul de zonă), email: 

 
 
Unitatea de învăţământ a înaintat Raport anual de evaluare internă la ARACIP în anul/anii 2006-
2007; 2007-2008, 2008-2009.  
 
 
B) INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar: 
  
 
 

Nr. 
Crt. 

Nivel  Filieră Profil / 
Domeniu 

Specializare / Calificare 
profesională 

Număr clase  Număr 
elevi  

1. Liceal , 
zi 
(2+2) 

Teoretică 
 

Real 
 

Matematică-informatică a-IX-a 0 0 

a-X-a 0 0 

a-XI-a 1 28 

a-XII-a 0 0 

Ştiinţe ale naturii a-IX-a 1 30 

a-X-a 1 26 

a-XI-a 1 21 

a-XII-a 0 0 

Tehnologică Resurse 
naturale şi 
protecţia 
mediului 

Tehnicianchimist de 
laborator 

a-IX-a 1 29 

Tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii mediului, 
intensiv engleză 

a-X-a 1 28 

Tehnicianchimist de 
laborator 

a-XI-a 1 30 

Tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii mediului, 
intensiv engleză 

a-XII-a 1 26 

Tehnic Tehnician în automatizări, 
intensiv engleză 

a-IX-a 1 27 

Tehnician în automatizări, 
intensiv engleză 

a-X-a 1 29 

Tehnician în automatizări, 
intensiv engleză 

a-XI-a 1 25 

Tehnician în automatizări 
intensiv engleză 

a-XII-a 1 22 

Tehnician electrotehnist a-XII-a 1 20 
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Nr. 
Crt. 

Nivel Filieră Profil / Domeniu 
Specializare / Calificare 

profesională 
Număr 
clase 

Num
ăr 

elevi 

1. Liceal, zi 
(2+1+2) 

Tehnologică  Tehnic  
 

Tehnician în chimie  
industrială 

a-XII-a 2 33 

Tehnician 
electromecanic 

a-XII-a 1 19 

Tehnician mecanic 
pentru întreţinere şi 
reparaţii 

a-XII-a 1 17 

Tehnician în chimie  
industrială 

a-XIII-a 2 34 

Tehnician 
electromecanic 

a-XIII-a 2 45 

2.  SAM   Electromecanică  Lucrător în 
electromecanică 

a-X-a 1 23 

3. An de 
comple 
tare 

 Chimie industrială Operator industria 
chimică anorganică a-XI-a 1 19 

Operator industria 
chimică organică 

a-XI-a 1 17 

Electromecanică  Electromecanic utilaje 
şi instalaţii comerciale, 
electrocasnice şi din 
industria alimentară 

a-XI-a 2 38 

4.  Postliceal  
 

 - Calificare profesională an I - - 

 - - an II - - 

 - - an III - - 

5. Maiştri 
 

 - Calificare profesională an I - - 

 - - an II - - 

 - - an III - - 
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Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar curent, în funcţie de filieră, profil/domeniu, 
specializare /calificare profesională: 

 

Nr. 
Crt. 

Nivel Filieră Profil / Domeniu 
Specializare / 
Calificare 
profesională 

Număr clase 
Număr 
elevi 

1. Liceal  Teoretic Real Ştiinţe ale naturii 

a-IX-a 

1 30 

Tehnologic  
 

Resurse naturale şi 
protecţia mediului  

Tehnician chimist de 
laborator – intensiv 
engleză 

1 29 

Tehnologic Tehnic  Tehnician în 
automatizări – 
intensiv engleză 

1 27 

Teoretic Real Ştiinţe ale naturii 

a-X-a 

1 26 

Tehnologic 
 

Resurse naturale şi 
protecţia mediului – 
intensiv engleză 

 

1 
28 

 

Tehnologic Tehnic – intensiv 
engleză 

 
1 29 

Teoretic 
 

Real Ştiinţe ale naturii 

a-XI-a 

1 21 

Tehnologic  
 

Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician chimist de 
laborator – intensiv 
engleză 

1 30 

Tehnologic  
 

Tehnic Tehnician în 
automatizări  

1 25 

Teoretic 
 

Real Matematică – 
informatică  

a-XII-a 

1 28 

Tehnologic  
 

Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii 
mediului - intensiv 
engleză 

1 26 

Tehnologic  
 

Tehnic  Tehnician în 
automatizări - 
intensiv engleză 

1 22 

Tehnologic  
 

Tehnic  Tehnician în chimie 
industrială 

a-XII-a 
rută 

progresivă 

2 33 

Tehnologic  Tehnic  Tehnician 
electromecanic 

1 19 

Tehnologic  Tehnic  Tehnician mecanic 
pentru întreţineri şi 
reparaţii 

1 17 

Tehnologic  
 

Tehnic Tehnician în chimie 
industrială 

a-XIII-a 
rută 

progresivă 

2 34 

Tehnologic  
 

Tehnic Tehnician 
electromecanic 

2 45 
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Nr. 
Crt 

Nivel Profil / Domeniu 
Specializare / 
Calificare 
profesională 

Număr clase 
Număr 
elevi 

2. SAM Electromecanică Lucrător în 
electromecanică 

 
a X-a 

1 23 

3. An de 
completare 
 

Chimie industrială Operator industria 
chimică anorganică 

a XI-a 

 1 19 

Chimie industrială Operator industria 
chimică organică 

 1 17 

Electromecanică Electromecanic utilaje 
şi instalaţii comerciale, 
electrocasnice şi din 
industria alimentară 

 2 38 

 
 

C) INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE 
 

C.1. Personalul  de conducere: 
 

Director 
(numele şi 
prenumele) 

Calificarea 
 

Gradul 
didactic 

Vechime 
la 

catedră 

Documentul 
de numire 
în funcţie 

Modalitatea 
numirii pe 

funcţie 

Unitatea de 
învăţământ la 

care are norma 
de bază 

Unitatea de 
învăţământ la 

care este 
titular (dacă e 

cazul) 

Observaţii - 
dacă este cazul 
(directorul este 
cadru didactic 

cu studii în 
străinătate 
echivalate / 

neechivalate în 
România) 

Vasiliu Doina 
Inginer 
chimist 

I 27 Decizie Decizie 
Colegiul Tehnic 

„Costin D. 
Neniţescu” 

Colegiul 
Tehnic „Costin 
D. Neniţescu” 

- 

Director 
adjunct 

(numele şi 
prenumele) 

        

Mitroi 
Cerasela 

Inginer 
chimist 

 
I 
 
 

18 
 

Decizie 
 

 
Decizie 

 

Colegiul Tehnic 
„Costin D. 
Neniţescu” 

Colegiul 
Tehnic „Costin 
D. Neniţescu” 

- 

 
C.2. Personalul didactic: 
 

Personal didactic angajat: 

 

total preşcolar  primar gimnazial liceal postliceal 

- cadre didactice titulare 28 - - - 28 - 

- cadre didactice 
suplinitoare / cu norma de 
bază în unitatea de 
învăţământ 

12 - - - 12 - 

 
 
 
*Notă :  
1. Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ de stat se va face referire la modalitatea angajării pe post în conformitate cu 

Legea nr.84/1995, şi cu Legea nr.128/1997 
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2. Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ particulare se va face referire la modalitatea angajării pe post în 
conformitate cu Legea nr.84/1995, cu Legea nr.128/1997, O.MEdC  5656/2004, precum şi cu precitările MEdCT 
nr.34536/18.06.2008 

 
Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 
 

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 

necalificat cu doctorat gradul I gradul II cu definitivat fără definitivat 

1 24 5 6 4 0 

   

Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: 

 

Vechime debutant 3-5ani 6-10 ani 11- 15ani 16-20ani 21-25ani 26-30ani Peste 30 

- în învăţământ 5 2 1 8 5 5 2 8 

- în unitate 3 6 5 12 5 1 0 4 

Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe: 

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

M 0 1 0 2 0 0 2 1 1 2 

F 2 1 2 5 6 6 4 4 1 0 

 
C.3. Personalul  didactic auxiliar -  număr pe categorii:  

 

Categorie de 
personal 

Număr  de 
persoane 
încadrate 

Număr de 
norme 
pentru 
fiecare 

categorie de 
personal 

Numărul de personal este: 

sub 
normativele 

privind  
încadrarea 
categoriei 

respective de 
personal 

la nivelul normativelor 
privind  încadrarea 

categoriei respective de 
personal 

 

peste normativele 
privind  încadrarea 

categoriei respective de 
personal 

 

Secretar şef 1 1  x  

Secretar 1 1  x  

Bibliotecar  1 1  x  

Tehnician 
laborator  

1 1  x  

Administrator 
finaniciar I (cu 
indemnizaţie de 
conducere) 

1 1  x  

Administrator de 
patrimoniu 

1 1  x  

Administrator 
financiar 

1 1  x  

Analist 
programator  

1 1  x  

Ajutor 
programator 

1 1  x 
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C.4. Personalul nedidactic (număr pe categorii):  

 

Categorie de 
personal 

Număr de 
persoane 
încadrate 

Număr de 
norme pentru 

fiecare 
categorie de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub 
normativele 

privind  
încadrarea 
categoriei 
respective 

de personal 

la nivelul 
normativelor 

privind  
încadrarea 
categoriei 

respective de 
personal 

 

peste normativele 
privind  încadrarea 

categoriei respective 
de personal 

Îngrijitor  8 8  x  

Muncitor calificat 
întreţinere  

2 2  x  

Fochist – muncitor 
calificat  

1 1  x  

Paznic 2 2  x  

 
D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 
 

Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu 
Număr 
spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Săli de clasă /grupă 34 4400 

2. Cabinete* 5 275 

3. Laboratoare* 15 1260 

4. Ateliere* 5 615 

5. 
Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi 

sport* 
sală / două terenuri de sport 700/1500 

6.  Spaţii de joacă * - - 

 
* DACĂ ESTE CAZUL 
 
Unitatea funcţionează cu un număr de 1 (un) schimb, durata orei de curs/ activităţilor didactice 
fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative  fiind de 10 minute. 
 
E) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

 

Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu 
Număr 
spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. 
Bibliotecă şcolară / centru de informare şi 

documentare 
1 145 

2. 
Sală pentru  
servit masa* 

- - 

3. Dormitor * - - 

4. Bucătărie * - - 

5. Spălătorie * - - 

6. Spaţii sanitare* - Cabinet medical 1 64 

7. Spaţii depozitare materiale didactice 13 450 

* DACĂ ESTE CAZUL 
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F) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 
 

Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu 
Tip şi număr document de  

deţinere a spaţiului 
Număr 
spaţii 

Suprafaţă 
(mp) 

1. Secretariat Proprietate de stat 2 95 

2. 
Spaţiu destinat 
echipei 
manageriale 

Proprietate de stat 3 157 

3. Contabilitate * Proprietate de stat 1 45 

4. Casierie  * Proprietate de stat 1 32 

5. 
Birou 
administraţie* 

- - - 

6. Spălătorie * Proprietate de stat 1 125 

7. Spaţii sanitare* Grupuri sanitare / Duşuri  14 / 2  210 / 32 

TOTAL 22/2 664/32 

 
G) CURRICULUM   
 
Curriculum utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional aprobat prin Ordine ale M.Ed.C. şi 
M.E.C.I. 

 
LICEU  
 

Clasa a IX-a  

 Numărul 5099 din data 09.09.2009 

- nivel liceal, filiera teoretică, profil real, specializarea: ştiinţe ale naturii 

- nivel liceal, filiera tehnologică, domeniul resurse naturale şi protecţia mediului 

- nivel liceal, filiera tehnologică, domeniul tehnic 

 Numărul 4857  din data 31.08.2009 

- nivel liceal, filiera tehnologică, domeniul resurse naturale şi protecţia mediului 

- nivel liceal, filiera tehnologică, domeniul tehnic 
 

Clasa a X-a 

 Numărul 4598 din data 31.08.2004 

- nivel liceal, filiera teoretică, profil real, specializarea: ştiinţe ale naturii 

- nivel liceal, filiera tehnologică, domeniul resurse naturale şi protecţia mediului 

- nivel liceal, filiera tehnologică, domeniul tehnic 

 Numărul 3451  din data 09.03.2004 

- nivel liceal, filiera tehnologică, domeniul resurse naturale şi protecţia mediului 

- nivel liceal, filiera tehnologică, domeniul tehnic 
 

Clasa a XI-a 

 Numărul 3252 din data 13.02.2006 

 Numărul 3410 din data 07.03.2006 

 Numărul 3488 din data 23.03.2006 

 Numărul 3172 din data 30.01.2006 

 Numărul 5099 din 09.09.2009 

- nivel liceal, filiera teoretică, profil real, specializarea: matematică-informatică;  

- nivel liceal, filiera tehnologică, domeniul resurse naturale şi protecţia mediului; calificarea 
profesională: tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 

- nivel liceal, filiera tehnologică, domeniul tehnic; calificare profesională: tehnician în automatizări 
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Clasa a XII-a 

 Numărul 5959 din data 22.12.2006 

 Numărul 3410 din data 07.03.2006 

 Numărul 3488 din data 23.02.2006 

 Numărul 3172 din data 30.01.2006 

- nivel liceal, filiera teoretică, profil real, specializarea: matematică-informatică;  

- nivel liceal, filiera teoretică, profil real, specializarea: ştiinţe ale naturii;  

- nivel liceal, filierea tehnologică, domeniul resurse naturale şi protecţia mediului, calificarea: 
tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 

- nivel liceal, filierea tehnologică, domeniul tehnic, calificarea: tehnician în automatizări 
 

Clasa a XII- a rută progresivă  

 Numărul 3488 din data 23.02.2006 

 Numărul 3172 din data 30.01.2006 

- nivel liceal, domeniul tehnic, calificarea profesională: tehnician în chimie industrială 

- nivel liceal, domeniul tehnic, calificarea profesională: tehnician electromecanic 
 
 

Clasa a XIII-a rută progresivă  

 Numărul 3488 din data 23.02.2006 

 Numărul 3172 din data 30.01.2006 

- nivel liceal, domeniul tehnic, calificarea profesională: tehnician în chimie industrială 

- nivel liceal, domeniul tehnic, calificarea profesională: tehnician electromecanic 

- nivel liceal, domeniul tehnic, calificarea profesională: tehnician electrotehnist 

- nivel liceal, domeniul tehnic, calificarea profesională: tehnician mecanic pentru întreţienere şi 
reparaţii  

 
Clasa a XI-a An de completare 

 Numărul 3872 din data 13.04.2005 

 Numărul 4705 din data 29.07.2005 

 Numărul 3172 din data 30.01.2006 

- domeniul chimie industrială, calificarea profesională: operator industria chimică anorganică 

- domeniul chimie industrială, calificarea profesională: operator industria chimică organică 

- domeniul electromecanică, calificarea profesională: electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, 
electrocasnice şi din industria alimentară 

- domeniul mecanic, calificarea profesională: lăcătuş mecanic şi prestări servicii 
 
SAM  

Clasa a X-a 

 Numărul 3488 din data 23.02.2006 

 Numărul 3172 din data 30.01.2006 

- domeniul electromecanică, calificarea profesională: lucrător în electromecanică 
 
 

DACĂ ESTE CAZUL 

 
 
 
 
 
 
 



Colegiul  Tehnic „COSTIN D.  NENIŢESCU” 
B-dul Theodor Pallady,  nr. 26 ;  Bucureşti – sector 3 ; Cod Postal 032265 
Tel. /Fax 0213453865 / 0213450920 
e-mail : nenitescuschool@yahoo.com ;  www.nenitescu.ro  

______________________________________________________________ 

 10 

 
PARTEA A II-A 

 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE 

 

 Se vor enumeră activităţile specifice de îmbunătăţire a calităţii realizate în anul şcolar 
trecut. 

 Se vor evidenţia rezultatele şi efectele acestor activităţi în privinţa creşterii calităţii 
educaţiei oferite de către unitatea şcolară – în special asupra indicatorilor de calitate din 
standardele naţionale. 

 
NOTA: 

Începând cu cel de al doilea raport anual, se vor face referiri explicite la planurile şi 
activităţile de îmbunătăţire a calităţii propuse în raportul / rapoartele anterioare şi 
realizate în cursul anului şcolar precedent. 

 
 

Activităţi specifice de îmbunătăţire a calităţii realizate în anul şcolar 2009 – 2010: 

 Obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru calificările Tehnician analize 

produse alimentare (nivel 3 – liceal) şi Tehnician laborant pentru protecţia calităţii 

mediului (nivel 3+ – postliceal) – OMECTS nr.3254/17.02.2010 

 Implicarea unităţii şcolare alături de Primăria sector 3 în proiectul FSE Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Colegiului Tehnic „Costin D. Neniţescu”, 

axa prioritară 3.Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.4 – 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională. 

 Obţinerea de resurse extrabugetare prin închirierea de spaţii pentru cursuri de formare 

adulţi Institutului de Dezvoltare a Resurselor umane. 

 Organizarea de cursuri de reconversie profesională – formarea adulţilor pentru 

agentul economic ROMCARTON, calificarea profesională nivel 2 Operator la fabricarea 

celulozei şi hârtiei 

 Activităţi metodice de perfecţionare în aria curriculară Consiliere şi orientare si 

participarea la acţiuni complementare activităţii de învăţare 

 Elaborarea în cadrul CEAC de  proceduri de planificare,  gestionare, 

monitorizare si evaluare a activităţilor de consiliere a elevilor, a parintilor si a 

activităţilor educative extraşcolare. Realizarea unor modele de fise de 

monitorizare si evaluare, discutarea lor in comisia diriginţilor si  aplicarea lor. 

 Implicarea în programe internationale, nationale, comunitare: 
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- Programul Energie Inteligentă pentru Europa . PROIECT Internaţional IUSES 

„Intelligent Use of Energy in Schools” 2009- 2010 este un proiect finanţat prin 

acest program- www.iuses.ro. 

- Programul “eTwinning” - face parte din Programul Comenius (program de 

învăţare permanentă al Comisiei Europene) . Proiecte „eTwinning” în care 

elevii au avut posibilitatea să comunice cu alţi elevi din ţările participante, să afle 

elemente de specific cultural, să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi 

perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine.  

Proiecte „eTwinning” derulate în şcoala noastră în anul şcolar precedent: 

 Postcards from Maths Science – proiect  în parteneriat cu profesori de 

matematică din: Polonia, România şi Italia -06.10.2009 – Coordonator: 

prof. Vasilică Adina. 

 Les Fleurs de L'Europe - Flowers of Europe - Die Europa Blumen – 

proiect eTwinning în parteneriat cu profesori din Franţa, România, Italia, 

Spania, Cipru şi Polonia.24.04.2010 Coordonator: prof. Vasilică Adina. 

 Postcards from Maths&Science - proiect eTwinning în parteneriat cu 

profesori de matematică din România şi Italia– 14.04.2010. Coordonator: 

prof. Vasilică Adina, prof.Ciolacu Gabriela 

- “5 Licee - 5 Muzee” este un program educaţional dedicat elevilor de liceu, prin 

care se doreşte încurajarea participării tinerilor la manifestări culturale prin 

declanşarea unei serii de vizite  la câteva muzee din Bucureşti şi generarea unui 

concurs între 5 licee din capitală. Concursul consta in completarea chestionarelor 

online siin redactarea unui jurnal. 01.02.2010 – 30.06.2010. Organizatori: ECDL 

ROMANIA şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti împreună 

cu Primăria Municipiului Bucureşti.  

Elevi implicati – 50 de elevi de la Colegiul Tehnic „Costin D. Nenitescu”.  

GRUPA I- Prof. coordonator Felicia Huideş, Prof. Adina Vasilică 

GRUPA II- Prof. coordonator Mihaela Eftimie, Prof. Otilia Buta 

Premiul pentru cel mai bun JURNAL a fost acordat grupei I de la Colegiul 

Tehnic „Costin D. Nenitescu”.  . 

http://www.iuses.ro/
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   Proiect "Copiii ajuta mediul“realizat de  Organizatia EarthVoiceRomania in 

colaborare cu Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti. Activităţile pe care le-am 

derulat la nivelul scolii in cadrul  proiectului: 

1. Sustinerea unor prelegeri de către specialişti din organizaţia EarthVoice Romania 

si o dezbatere cu cadrelor didactice referitoare la utilitatea educatiei ecologice în 

sprijinul dezvoltarii socio-economice durabile pentru invatamantul preuniversitar- 

21 mai 2010  

2. Sesiune de comunicari 21 mai 2010 - profesori si elevi: 

           “Biodiversitate, dezvoltare si reducerea saraciei"  

 PROIECTUL TEATRUL FACE PACT CU GAŞCA TA DIN LICEU!, Editia a III-a, 

2 0 0 9 .Proiect de reabilitare a interesului pentru teatru in liceele bucurestene. Un 

proiect al Teatrului ACT realizat cu sprijinul Primariei Sectorului 3- noiembrie 

2009- vizionarea de catre elevi a spectacolelor propuse de teatrul Act. 

 Proiect Educativ  SCOALA NOASTRA O A DOUA CASA - an şcolar 2009-2010 

Propus de Consiliul Elevilor si Coordonator educativ prof. Adina Vasilică 

.Obiectivele proiectului - o mai bună informare a elevilor, profesorilor şi părinţilor; 

o mai bună colaborare dintre elevi, conducerea şcolii şi consiliul de administraţie 

în scopul unei mai bune administrări a şcolii. 

 Programul „AVOCATUL ELEVULUI” - Crearea Instituţiei „Avocatul Elevului”; 

Masă Rotundă: „Relaţiile Profesori-Elevi, Relaţiile Elevi-Elevi". Coordonatori 

proiect: Presedinte CE: Andreea Voicu, prof. Adina Vasilică. 
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PARTEA A III-A. NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, 
CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 
21/18.01.2007) şi STANDARDELE DE REFERINŢĂ – document supus dezbaterii publice. 
 
(se va bifa în dreptul nivelului de îndeplinire a indicatorului) 
 

Nr. crt Indicatori de performanţă 
 

Nesatis-
făcător 

Satisfă-
cător 

Bine Foarte 
bine 

Exce-lent 

DOMENIUL: CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 

a)structurile instituţionale, administrative şi manageriale 

1 

Existenţa, structura şi 
conţinutul documentelor 
proiective 
(proiectul de dezvoltare şi 
planul de implementare) 
1.1

1
- 1.3 

    
 

X 

 

2 
Organizarea internă a unităţii 
de învăţământ 
2.3, 2.8, 2.9, 2.19 

  
 
 

X 

  

3 

Existenţa şi funcţionarea 
sistemului de comunicare 
internă  şi externă 
2.7, 2.11 - 2.13 

   
 

X 

  

4 
Funcţionarea curentă a unităţii 
de învăţământ 
2.10, 2.12, 2.19 

   
 
 

X 

 

5 

Existenţa şi funcţionarea 
sistemului de gestionare a 
informaţiei; înregistrarea, 
prelucrarea şi utilizarea 
datelor şi informaţiilor. 
2.17 - 2.21, 5.9 

  
 
 

X 
  

6 
Asigurarea serviciilor medicale 
pentru elevi 
2.15, 3.5 

   
 
 

X 

 

7 

Asigurarea securităţii tuturor 
celor implicaţi în activitatea 
şcolară, în timpul desfăşurării 
programului 
3.1 - 3.5, 3.6 

   
 
 

X 

 

8 

Asigurarea serviciilor de 
orientare şi consiliere pentru 
elevi. 
5.1 - 5.8 

  
 
 

X 
  

b)baza materială 

9 
Existenţa şi caracteristicile 
spaţiilor şcolare 
3.7, 3.8, 3.11  

   
 
 

X 
 

                                                 
1
 numerele descriptorilor de performanţă asociaţi indicatorului 
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Nr. crt Indicatori de performanţă 
 

Nesatis-
făcător 

Satisfă-
cător 

Bine Foarte 
bine 

Exce-lent 

10 
Dotarea spaţiilor şcolare 
3.7, 3.8, 3.11, 3.12 

  
 
 

X 
  

11 
Accesibilitatea spaţiilor 
şcolare 
3.9, 3.10 

  
 
 

X 

  

12 
Utilizarea spaţiilor şcolare 
3.9, 3.10 

  
 
 

X 

  

13 

Existenţa, caracteristicile şi 
funcţionalitatea spaţiilor 
administrative 
3.10, 3.11 

   
 
 

X 

 

14 

Existenţa, caracteristicile şi 
funcţionalitatea spaţiilor 
auxiliare 
3.10, 3.11 

   
 
 

X 

 

15 
Accesibilitatea spaţiilor 
auxiliare 
3.10 

   
 
 

X 

 

16 
Utilizarea spaţiilor auxiliare 
3.10, 3.11 

   
 
 

X 

 

17 

Dotarea cu mijloacele de 
învăţământ şi cu auxiliare 
curriculare 
3.7, 3.8, 3.11, 3.12 

  
 
 

X 

  

18 

Existenţa şi dezvoltarea 
fondului bibliotecii şcolare/ 
centrului de informare şi 
documentare 
3.7, 3.8, 3.11 

   
 
 

X 

 

19 
Dotarea cu  tehnologie 
informatică şi de comunicare. 
3.7, 3.8, 3.11 

   
 
 

X 

 

20 

Accesibilitatea 
echipamentelor, materialelor, 
mijloacelor de învăţământ şi 
auxiliarelor curriculare 
3.9, 3.10 

  
 
 

X 
 

 

21 

Procurarea şi utilizarea 
documentelor şcolare şi a 
actelor de studii 
2.20, 2.22 

   
 
 

X 

 

c)resurse umane 

22 
Managementul personalului 
didactic şi de conducere 
3.13 - 3.18 

   
X 
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Nr. crt Indicatori de performanţă 
 

Nesatis-
făcător 

Satisfă-
cător 

Bine Foarte 
bine 

Exce-lent 

23 

Managementul personalului 
didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic 
3.14 - 3.18 

   
 
 

X 
 

DOMENIUL : B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

 a)conţinutul programelor de studiu 

24 
Existenţa ofertei educaţionale 
4.1 - 4.14 

   
 

X 
 

25 
Existenţa parteneriatelor cu 
reprezentanţi ai comunităţii   
2.12 - 2.16 

  
 
 

X 
  

26 
Proiectarea curriculumului 
2.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.9,5.2, 
5.13,5.18 

  
 
 

X 
  

27 
Realizarea curriculumului 
2.5, 5.2, 5.4, 5.10 - 5.21 

  
 

X 
  

b) rezultatele învăţării 

28 
Evaluarea rezultatelor şcolare 
3.22, 5.9, 5.10, 5.15, 5.16, 
5.20, 5.21, 6.1 - 6.8, 2.22 

  
 
 

X 

  

29 

Evaluarea rezultatelor la 
activităţile extracurriculare  
(extra-clasă şi extra-şcolare) 
5.5 – 5.7 

  
 
 

X 
  

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz 

30 
Activitatea ştiinţifică 
3.26 

   
X 

 
 

31 
Activitatea metodică a 
cadrelor didactice 
3.27 

  
 

 
 

X 

 

d) activitatea financiară a organizaţiei 

32 
Constituirea bugetului şcolii 
2.23 - 2.27 

   
 

X 
 

33 
Execuţia bugetară 
2.23 - 2.27 

   
 

X 
 

DOMENIUL:  C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 

34 

Existenţa şi aplicarea 
procedurilor de autoevaluare 
instituţională  
7.1 - 7.9 

   
 
 

X 

 

35 

Existenţa şi aplicarea 
procedurilor interne de 
asigurare a calităţii 
1.9 - 1.15 

  
 
 

X 
 

 

36 
Dezvoltarea profesională a 
personalului 3.16, 3.19 - 3.27, 
4.13, 4.14 

  
 
 

X 
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Nr. crt Indicatori de performanţă 
 

Nesatis-
făcător 

Satisfă-
cător 

Bine Foarte 
bine 

Exce-lent 

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor 
desfăşurate 

37 

Revizuirea ofertei 
educaţionale şi a proiectului 
de dezvoltare 
4.9 - 4.14, 2.10 

   
 
 

X 
 

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării 

38 

Existenţa şi aplicarea 
procedurilor de optimizare a 
evaluării învăţării 
4.9 - 4.11, 4.13, 4.14 

 

  
 
 

X 

 

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 

39 
Evaluarea calităţii activităţii 
corpului profesoral 
2.6, 3.16, 4.13 

   
 
 

X 

 

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 

40 
Optimizarea accesului la 
resursele educaţionale 
3.9 – 3.11 

  
 
 

X 
  

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii 

41 
Constituirea bazei de date a 
unităţii de învăţământ 
2.17 - 2.22 

  
 
 
 

X  

g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, 
certificatele, diplomele şi calificările oferite 

42 
Asigurarea accesului la oferta 
educaţională a şcolii 
2.8, 2.10, 2.19 - 2.21 

   X  

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii 

43 

Constituirea si funcţionarea 
structurilor responsabile cu 
evaluarea internă a calităţii 

1.4 -1.8, 7.10 - 7.18 

  
 
 

X 
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PARTE A IV-A.  PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR 
 
Punct slab: Procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat 2010 (44%) sub media pe municipiu (59%) 

Ţinte Acţiuni necesare 
Rezultate 

măsurabile 

Responsabil 
pentru 

îndeplinirea 
acţiunilor 

Prioritatea 
acţiunii 

Termene şi 
obiective 

intermediare 

Monitorizare 
şi evaluare 

Costuri şi 
alte resurse 

necesare 

Creşterea 
procentului de 
promovabilitate 
la examenul de 
bacalaureat 

Analiza rezultatelor examenului 
de bacalaureat 2010 pe şcoală, 
pe filiere, specializări/calificări 
profesionale şi pe discipline 

Material de analiză 
examen bacalaureat 
2011 

Responsabil 
CEAC 
Informatician 

Maximă 01.09.2010 -
01.10.2010 

Director consumabile 

Prelucrarea metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a 
examenului de bacalaureat 2011 
şi a calendarului examenului de 
bacalaureat 2011 (anexa 1 şi 2 
din Ordinul MECTS nr. 
4799/31.08.2010) elevilor din 
clasele terminale (XII-XIII) şi 
părinţilor acestora 

 Procese verbale 
clasele a XII-a şi a 
XIII-a 

 Procese verbale 
şedinţe cu părinţii 
elevilor claselor 
terminale 

 

Diriginţii 
claselor 
terminale 
(XII-XIII)  

Maximă 01.10.2010 - 
15.10.2010 

Responsabil 
CEAC 
Director 

15 zile 

Prelucrarea materialului de 
analiză a rezultatelor examenului 
de bacalaureat 2010 elevilor din 
clasele terminale (XII-XIII) şi 
părinţilor acestora 
 

 Procese verbale 
clasele a XII-a şi a 
XIII-a 

 Procese verbale 
şedinţe cu părinţii 
elevilor claselor 
terminale 

 

Diriginţii 
claselor 
terminale 
(XII-XIII)  

Maximă 01.10.2010 - 
15.10.2010 

Responsabil 
CEAC 
Director 

15 zile 

Culegerea opţiunilor pentru 
disciplinele la alegere (proba E-d) 
în două etape  

 Tabele de opţiuni 
pentru fiecare 
clasă 

 

 Tabel centralizator 
şcoală 

 Diriginţii 
claselor 
terminale 
(XII-XIII)  

 Informatic
ian 
+secretar 

Medie 15.10.2010 
 
 
 
20.04.2011 

Responsabil 
CEAC 
 
 
Director 

consumabile 
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Punct slab: Procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat 2010 (44%) sub media pe municipiu (59%) 

Ţinte Acţiuni necesare 
Rezultate 

măsurabile 

Responsabil 
pentru 

îndeplinirea 
acţiunilor 

Prioritatea 
acţiunii 

Termene şi 
obiective 

intermediare 

Monitorizare 
şi evaluare 

Costuri şi 
alte resurse 

necesare 

 Pregătirea suplimentară a elevilor 
pentru disciplinele de examen 

Grafic de pregătire  
 
Liste de prezenţă 
 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
implicate 

maximă permanent Responsabil
CEAC 
Director  

 

Monitorizarea profesorilor şi 
elevilor implicaţi în pregătirea 
suplimentară pentru examenul de 
bacalaureat  

100% din profesori 
pregătesc elevii 
 
80% din elevi 
participă la pregătirea 
suplimentară 

Responsabil 
CEAC 

medie lunar Director  

Simularea probei de evaluare a 
competenţelor lingvistice de 
comunicare orală în limba română 

80% din elevi 
participă la simulare 

Responsabil 
comisie 
metodică 
limba română  

medie martie 2011 Responsabil
CEAC 
Director  

consumabile 

Simularea probei de evaluare a 
competenţelor lingvistice într-o 
limbă de circulaţie internaţională 

80% din elevi 
participă la simulare 

Responsabil 
comisie 
metodică 
limbi 
moderne  

medie martie 2011 Responsabil
CEAC 
Director  

Consumabile 
calculatoare 

Simularea probei de evaluare a 
competenţelor digitale 

80% din elevi 
participă la simulare 

Informatician 
Profesori TIC 

medie martie 2011 Responsabil
CEAC 
Director  

Consumabile 
Calculatoare 

Simularea probei scrise la limba 
şi literatura română 

80% din elevi 
participă la simulare 

Responsabil 
comisie 
metodică 
limba română  

medie aprilie 2011 Responsabil
CEAC 
Director  

Consumabile 
Calculatoare 
Copiatoare 

Simularea probei scrise la 
matematică 

80% din elevi 
participă la simulare 

Responsabil 
comisie 
metodică 
matematică  

medie aprilie 2011 Responsabil
CEAC 
Director  

Consumabile 
Calculatoare 
Copiatoare 

Simularea probei scrise la fizică, 
chimie, biologie (proba E-d) 

80% din elevi 
participă la simulare 

Profesori 
fizică, chimie, 
biologie 

medie aprilie 2011 Responsabil
CEAC 
Director  

Consumabile 
Calculatoare 
Copiatoare 
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DATA 01.oct.2010                                                                                                                                                      

 
Nume şi prenume: Vasiliu Doina 

Semnătura : ___________ 

Funcţie : Director  


