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1. ARGUMENT 
 
       Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” este o componentă europeană a şcolii româneşti. Pentru 
noi, educaţia este înţeleasă ca valoare pentru cel ce învaţă, iar demersurile educaţionale sunt 
centrate pe : 

• A învăţa să ştii 
• A învăţa să faci 
• A învăţa să aplici 
• A învăţa să fii 

În acest sens, Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” are în vedere: 
- Dezvoltarea individuală a elevului ca scop prioritar al activităţilor educațional-instructive. 
 În acest privință, proiectele și parteneriatele şcolare vizează, cu precădere, dezvoltarea complexă a 
tinerilor armonizând cunoașterea și învățarea cu formarea și dezvoltarea competențelor, atitudinilor, 
aptitudinilor și abilităților de viață care să le permită, în calitate de absolvenți, integrarea cu succes 
în domeniul universitar și socio-profesional. Absolventul de liceu va fi capabil de a susţine 
competența profesională şi socială, de a fi cetăţean european, de a avea o personalitate individuală 
dezvoltată armonios, iar aptitudinile şi abilităţile să-i asigure succesul în devenirea sa; 
- Formarea elevului, prin abordare transversală, în domeniile de competențe-cheie : 

- comunicare în limba maternă 
- comunicare în limbi moderne 
- alfabetizare matematică și competențe de bază în științe și tehnologii. 
- tehnologia informației și comunicării 
- « a învăța să înveți » 
- competențe interpersonale, interculturale, sociale și civice. 
- antreprenoriat 
- sensibilizare la cultură. 

- Educarea viitorilor cetățeni în spiritul respectului față de opinia oamenilor care gândesc, 
acționează și trăiesc altfel, în virtutea înțelegerii schimbărilor sociale și legislative;  

-Încurajarea învățării și practicării principiilor democrației cu scopul de a obișnui personalul 
didactic și elevii să aprecieze cultura, frumosul și binele, să discearnă adevăratele valori locale, 
naționale și europene; 

-Cultivarea, deopotrivă în rândul profesorilor și al elevilor a dorinței de a învăța acum și în viitor, 
educația permanentă fiind cheia succesului ; 

-Crearea unui climat stimulativ de muncă şi învăţare. În liceul nostru accentul este pus pe munca în 
echipă, pe formarea unor deprinderi de „team building”, prin cultivarea unor valori culturale 
precum toleranţa, adaptabilitatea, empatia, creativitatea, libertatea de exprimare;  

-Garantarea pregătirii specializate la liceu.  
Prin programele naţionale şi internaţionale/europene, liceul asigură şansa ca pregătirea elevilor să 
se finalizeze cu atestate şi diplome recunoscute pe plan naţional şi internaţional;  

-Asigurarea securității în școală, prin măsurile adoptate în parteneriat cu Jandarmeria şi Poliţia , cu 
sprijinul Primăriei şi al părinţilor;  

-Promovarea unei oferte educaţionale conforme cu standardele naţionale şi internaţionale capabilă 
să promoveze valori europene: pluralismul ideilor, toleranţa etnică şi socială, dreptatea şi adevărul.  

2. CONTEXTUL LEGISLATIV 
 



5 

 

Acest Proiect de dezvoltare instituțională a fost conceput în conformitate cu următoarele acte 
normative: 

 
 LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr.1/05.01.2011 cu modificările ulterioare; 
 ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 
 ORDIN Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 

privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 
precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;  

 Ordinul comun MEC/MS nr 5487/1494/31.08.2020 privind aprobarea măsurilor de 
organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2 cu modificările și 
completările ulterioare; 

 ORDIN nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevilor; 
 ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual cu 
modificările și completările ulterioare;  

  ORDIN SGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al 
entităţilor publice; 

  OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în mediul şcolar cu modificările și completările ulterioare; 

  ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/ - nr. 1804/03.07.2012 privind 
aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a 
Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot 
parcursul vieţii;   

 ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a 
unităţilor de învătământ preuniversitar; 

 ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea 
continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, completat și modificat prin OMEN 
nr. 3367 din 23 februarie 2017;   

 ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul de acumulare, 
recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile;   

 ORDIN nr. 3844/2016 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 
actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ 
preuniversitar;   

 ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală 
a activităţii personalului didactic si didactic auxiliar, cu modificările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări și 
modificări prin Legea nr. 87 /2006, cu modificările ulterioare;  

  ORDIN nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de 
organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ 
preuniversitar, completat și modificat cu Ordinul nr. 4621 /2015 și OMEN nr. 3160/01.02.2017;   
 Legea nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă;   
 Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu toate modificările şi completările ulterioare;  
 HG. nr. 320/28.03.2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare 

periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar  
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CAPITOLUL I 
 

I.1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII ȘCOLARE  
Denumirea școlii: COLEGIUL NAȚIONAL ”GHEORGHE ȚIȚEICA”  
Adresa: Str Crișan, nr. 50, Drobeta Turnu Severin  
Tipul școlii: Liceu , cursuri de zi 
Telefon : 0252320461 
Fax : 0252320461 
E-mail: lictiteica@yahoo.com  
Web: www.cngt.ro 
Limba de predare: limba română 

 
 
I.1.2. REPERE GEOGRAFICE  
      Şcoala are două clădiri, una situată în strada Crișan și alta în strada Orly și se învecinează cu 
Colegiul  Economic ”Theodor Costescu” și cu Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan Odobleja”. 
 
I.1.3. REPERE ISTORICE  

Istoria Liceului Teoretic „Gheorghe Ţiţeica” din Drobeta-Turnu Severin începe în primele 
decenii ale secolului al XX-lea. În decursul istoriei sale, această prestigioasă unitate de învăţământ 
a cunoscut o serie de denumiri şi transformări. Astfel, conform adresei cu numărul 562 / 
12.08.1985 , emisă de Filiala Arhivelor  Statului din judeţul Mehedinţi, liceul a avut următoarele 
denumiri: 

- Şcoala secundară de fete, Turnu Severin              1919 – 1943 
- Liceul /teoretic/ de fete, Turnu Severin  1943 – 1953 
- Şcoala medie de 10 ani, Turnu Severin              1953 – 1955 
- Şcoala medie nr. 3, Turnu Severin               1955 – 1956 
- Şcoala medie mixtă nr. 3, Turnu Severin             1956 – 1960 
- Şcoala medie nr. 3, Turnu Severin               1960 – 1967 
- Liceul nr. 3, Turnu Severin   1967 – 1972 
- Liceul de cultură generală nr. 3              1972 – 1975 
- Liceul real umanist nr. 1, Turnu Severin             1975 – 1977 
În anul 1977, procedându-se la reorganizarea învăţământului şi înfiinţarea liceelor 

industriale şi economice, liceul a devenit: 
- Liceul Industrial Navrom                1977 – 1979 
subordonat Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, Departamentul Construcţii 

navale. 
- Liceul Industrial nr. 5    1979 – 1983 
subordonat Ministerului Industriei Chimice, prin Decretul prezidenţial numărul 

200/26.06.1979. 
- Liceul de Chimie Industrială nr. 5              1983 – 1990 
- Liceul Teoretic „Gheorghe Ţiţeica”  1990 – 2007 
- Colegiul Naţional „Gheorghe Ţiţeica”   2007 – în prezent. 
În împrejurările create de consecinţele Primului Război Mondial şi înfăptuirea Statului 

Unitar Român, în oraşul Turnu Severin porneşte iniţiativa sanitară de a se înfiinţa o şcoală 
secundară de fete. Începuturile acestei activităţi evoluează între două date: 10 septembrie 1919 şi 7 
decembrie 1919. Înfiinţarea şcolii a fost hotărâtă, prin ordinul Ministerului Instrucţiunii Publice, 
cu numărul 99171, din 10 septembrie 1919. Prefectura judeţului a înaintat acest ordin domnişoarei 
ELISA VORVOREANU care şi-a luat sarcina dificilă de a organiza această şcoală, cu un mic 
ajutor de la primărie1.  

Şcoala îşi deschide cursurile în ziua de 7 decembrie, 1919, cu 74 eleve, în două clase. 
Şcoala secundară de fete, înfiinţată în 1919, a fost desfiinţată, după un singur an de funcţionare. 
Domnişoara Elisa Vorvoreanu, directoarea şcolii, cu un număr mic de profesoare, au continuat 
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gratuit cursurile, obligând, prin acest sacrificiu, recunoaşterea şcolii, a utilităţii ei şi trecerea 
definitivă în bugetul statului în anul 1922 .2  

Primii ani din existenţa acestui locaş de cultură şi educaţie au stat sub semnul unei mari 
incertitudini. Lipsa unui local adecvat muncii didactice a sporit numărul greutăţilor, dar cadre 
didactice dedicate muncii lor precum: Elisa Vorvoreanu, Aurelia Pănescu, Elena Fontaine, 
Eugenia Ştefănescu au reuşit să consolideze prestigiul şcolii, să-i dovedească rostul în ansamblul 
învăţământului, din oraşul Turnu Severin. 

În primul anuar, editat în 1923, prima directoare a şcolii insera cuvinte pline de 
semnificaţie: „Nouă, profesoarelor, înţelegând şi simţind ce trebuie să fie o şcoală adevărată, ne 
este dat să pornim încet, încet pe calea deschisă acum, muncind numai şi numai în folosul elevelor 
noastre, dând exemplu de abnegaţie şi devotament şi vom avea satisfacţia de a face, din fiicele 
comunelor judeţului nostru, adevărate femei conştiente de funcţiunea pe care sunt chemate să o 
îndeplinească în stat, mai ales, viitoare mame şi soţii demne de neamul mare, din care azi fac 
parte. Muncind aşa, noi, profesori şi profesoare, vom dovedi că, şcoala de azi trebuie să fie şcoala 
vieţii adevărate.” 

 
 De la înfiinţare, şcoala a fost susţinută de minister, prin plata corpului didactic, restul 

cheltuielilor, din punct de vedere administrativ, suportându-se din veniturile Comitetului şcolar. 
Primul local al şcolii, cuprinzând doar două clase, a trebuit să fie părăsit pentru a fi 

închiriat unul mai mare. În anul şcolar 1924 – 1925, s-a construit o nouă aripă la edificiul pe care 
l-a închiriat de la primărie, pe timp de 30 ani, cu o chirie anuală de 2000 lei. Localul avea opt clase 
bune, dar îi lipseau sălile necesare pentru gimnastică şi lucru. De asemenea, cuprindea încăperi 
distincte pentru cancelarii – 3, pentru colecţii – 2, pentru servitori – 1, o sală de muzică şi şezători, 
o bibliotecă. Suprafaţa curţii era de 160 m2.  3  

În toamna anului 1922, Domnul Ministru al Instrucţiunii, dr. C. Angelescu, prezent în 
Turnu Severin, cu ocazia aşezării pietrei de temelie a internatului Liceului de băieţi, vizitează şi 
modesta şcoală – Liceul de fete. Ministrul făgăduieşte o sumă de bani pentru a reface localul 
închiriat şcolii de primărie. Cu suma promisă şi dată treptat, şi cu ajutorul sumelor strânse de 
Comitetul şcolar, cu sumele provenite din numeroasele serbări şcolare, s-a reuşit amenajarea 
localului. Frontispiciul şcolii a fost pictat de profesoara de desen, Janeta Teclu, cu o alegorie a 
învăţământului şi educaţiei: „ Învăţătoarea – mamă înconjurată de copii”. 

În anul 1929, în procesul-verbal încheiat de Adunarea generală şi Comitetul şcolar, se 
aducea un omagiu domnişoarei Elisa Vorvoreanu, „iniţiatoarea şi întemeietoarea acestui liceu, pe 
care îl conduce din 1919, care a clădit actualul local şi are în buget 916021 lei pentru clădirea 
internatului”. 4  

În anul şcolar 1929 – 1930, corpul profesoral de la acest liceu se compunea din: preot T. 
Trandafirescu (religie), E. Vorvoreanu (română), I. Ionescu (latină), G. Hagiescu (elina), L. 
Petrovan (franceză), M. Herescu-Roşca (germană), M. Rodos (engleză), A. Silaghi (istorie), O. 
Florescu (geografie), El. Paulescu (filozofie, sociologie, ştiinţe pedagogice), E. Zaharescu 
(matematică), Al. Teclu (fizică, chimie), M. Pătruţanu (ştiinţe naturale), V. Guşiţă (productologie), 
A. Keladine (ştiinţe agricole), Al. Zaharia (muzică), G. Prescurea (desen, caligrafie), T. Mărăşescu 
(gimnastică), M. Vorvoreanu (lucru manual), D. Mateescu (violină), G. Cristea (gospodărie), M.      
Niculescu (gospodărie practică), T. Negrea (ansamblu muzical), M. Drambora (ansamblu 
gimastică). 5  

Între anii 1919 – 1922, şcoala a funcţionat ca Şcoală secundară de fete - gradul I, 
învăţământ particular, iar între anii 1923 – 1925, Şcoală secundară de fete - gradul II. Până în anul 
1928, a funcţionat pe baza planurilor de învăţământ stabilite, în urma aplicării legii din 1898. 
Admiterea în clasa I se făcea pe bază de concurs, cu două probe scrise: limba română şi aritmetică 
şi o probă orală (citirea, cu întrebări asupra conţinutului şi asupra cunoştinţelor de gramatică).  

Din anul 1925, este Liceu de fete. Liceul cuprindea două cicluri: gimnazial şi liceu propriu-
zis.  

În 1924, s-au introdus examenele care se dădeau la sfârşitul fiecărei clase şi examenele de 
absolvire a cursului inferior (clasa a IV-a ) şi examenul de bacalaureat (clasa a VIII-a). Anul şcolar 
era împărţit în bimestre, iar apoi în trimestre. 
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În anul 1928, s-a trecut la liceul unitar de 7 clase (primele 3 constituiau cursul inferior, iar 
următoarele 4 clase formau cursul superior). După o existenţă de numai 6 ani, s-a renunţat la 
această formă şi, din anul şcolar 1934 – 1935, s-a revenit la liceul de 8 clase. 

De la crearea sa, Liceul de fete, s-a bucurat de un mare prestigiu, fapt demonstrat şi de 
numărul de eleve care îl frecventau. Situaţia existentă în perioada crizei economice (1929 – 1933), 
cu reducerea puterii economice a familiilor, creşterea taxelor şcolare şi de internat, scăderea 
numărului burselor, au condus la abandonarea cursurilor de către numeroşi elevi; totuşi, numărul 
considerabil al elevelor existente la sfârşitul perioadei de criză, evidenţiază popularitatea câştigată 
în urbe a acestei instituţii. Astfel, Liceul de fete avea în 1928 un număr de 401 eleve , iar în 1933, 
309 eleve. 6  

 Prin interesul constant, manifestat de corpul profesoral, înzestrarea şcolii s-a îmbunătăţit 
permanent.  Inventarul efectuat în anul şcolar 1931 – 1932, cuprindea: 

 mobilier – 642 bucăţi în valoare de 349718 lei; 
 colecţia fizică-chimie – 273 bucăţi în valoare de 90910 lei; 
 colecţia geografie-istorie – 398 bucăţi în valoare de 83801 lei; 
 colecţia ştiinţe naturale – 243 bucăţi în valoare de 22985 lei; 
 colecţia desen-caligrafie – 22 bucăţi în valoare de 8730 lei. 

Biblioteca şcolii cuprindea un număr de 2398 cărţi, în valoare de 189789 lei. 7  
În anul 1936, s-a materializat ideea de a avea, pe lângă Liceul de fete, un internat. În acest 

an, Comitetul şcolar a aprobat cumpărarea casei doamnei Froza Gheorghiu cu suma de 877860 lei. 
8  

În anul şcolar 1938 – 1939, s-au făcut demersuri pentru întocmirea planurilor şi devizelor, 
în vederea construirii unei aripi la clădirea liceului. Înrăutăţirea situaţiei politice a împiedicat 
materializarea intenţiilor, clădirea liceului fiind distrusă în urma unui bombardament din anul 
1944. Au dispărut, astfel, mărturiile unei activităţi laborioase, de peste două decenii. S-a reuşit, 
însă, salvarea arhivei şcolii. Au dispărut biblioteca, mobilierul şi materialele didactice 
confecţionate de eleve, sub îndrumarea cadrelor didactice şi, totodată, o mare pierdere a fost  
Muzeul de ţesături al şcolii, care se bucura de o binemeritată faimă. 

În anul şcolar 1944 – 1945, cursurile şcolii se deschid în cadrul localului Liceului Traian. 
Cursurile se desfăşurau în patru zile, pe săptămână, programele erau reduse. 

În anul şcolar 1945 – 1946, după ce s-a amenajat, oarecum, localul Muzeului Porţilor de 
Fier, ocupat înainte de o unitate rusă, activitatea liceului se va fixa pentru un timp, aici. În săli le 
muzeului, s-au amenajat dormitoare şi cantină, pentru cele 200 de eleve „interniste”. 

Cu toate neajunsurile enunţate, nivelul de pregătire al elevelor a fost mereu ascendent, 
dovadă fiind procentul de eleve care au urmat învăţământul superior, premiante le la concursuri 
naţionale, dar şi sporirea numărului de elevi ce frecventau şcoala.  

Renumele şcolii a fost susţinut şi printr-o activitate cultural-artistică şi sportivă susţinută. 
Astfel, în lipsa unui teatru profesional, în oraş, şi a vizitelor rare ale unor trupe de teatru din alte 
oraşe, inexistenţa televiziunii, în şcoală, s-a desfăşurat, totuşi, o activitate culturală deosebită: au 
fost puse în scenă basme, precum „Trandafirii roşii”, „Albă-ca-Zăpada”, „Înşiră-te, mărgărite”, sau 
piese de teatru, din dramaturgia universală: „Livada cu vişini”, de A. Cehov, „Doctor fără voie”, 
de Molière. 

Ca urmare a acestei activităţi remarcabile, în plan local, au fost câţiva elevi care au urmat 
profesia de actor, cel mai cunoscut nume fiind cel al Ilenei Stana Ionescu, care a realizat o carieră 
prodigioasă la Teatrul Naţional Bucureşti. 

În aceeaşi perioadă se obţin şi câteva rezultate sportive remarcabile, în plan naţional: 
Marilis Cuţui – fondistă, campioană şi recordmenă naţională la 800 m plat, Aurelia Jujescu – 
componentă a lotului naţional de baschet, echipa de gimnastică a şcolii a participat la finala pe 
ţară. 

Între anii 1963 – 1966, liceul funcţionează în localul de 16 săli de clasă, din Bulevardul T. 
Vladimirescu. 

În 1966, liceul se strămută în casă nouă, un local tipic şcolar, cu 24 săli de clasă, cel în care 
funcţionează şi astăzi. Liceul dispune, din această perioadă, de săli de clasă spaţioase, laboratoare 
de fizică, chimie şi biologie, care au primit dotare la nivelul normativ al acelor ani; un complex 
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sportiv format dintr-o sală de sport şi terenuri pentru jocuri sportive, cămin şcolar pentru fete, cu 
un număr de 180 locuri. 

 Biblioteca liceului cuprindea 33 000 de volume, acoperind programa şcolară pentru 
literatura română, pentru disciplinele ştiinţifice (culegeri de probleme), literatură universală. În 
această perioadă, liceul funcţionează cu clase de la a VIII-a la a XI-a, cu profil de cultură generală. 

Anul 1969, când liceul sărbătoreşte semicentenarul, îl găseşte într-o situaţie, destul de 
bună: în liceu funcţionează clase speciale de matematică, se obţin rezultate remarcabile, în plan 
naţional şi internaţional: elevii,  GRĂDINARU ŞTEFAN şi POPESCU ANGELO, sunt premiaţi 
pe ţară şi selecţionaţi în lotul reprezentativ al ţării, pentru olimpiada de matematică. Elevul 
Grădinaru Ştefan aduce şcolii şi ţării două premii valoroase: Premiul al    II-lea, în 1968, la 
Moscova şi Premiul al III-lea, în 1969, la Bucureşti. În acelaşi an, elevul Giotină Ion obţine     
Premiul I, pe ţară, la chimie. 

Cu acelaşi prilej se editează revista şcolară „MUGURI”, în care tinerele talente ale liceului, 
îndrumate de profesori devotaţi, îşi publică creaţiile literare, aducând la cunoştinţa comunităţii 
locale preocupările lor. Revista a avut o apariţie regulată pe parcursul câtorva ani, apoi şi-a 
întrerupt apariţia, reînnodând firul creaţiei, începând cu anul 1994, odată cu sărbătorirea celor 75 
de ani de activitate ai liceului. 

Din promoţia semicentenară fac parte nume de seamă: caricaturistul de renume mondial 
Ştefan Popa, azi Popa’s, autoarea mai multor cărţi, Doina Iovănel-Spineanu, numeroşi profesori 
universitari, în domenii diverse: Lelia Trocan (franceză – Univ. Craiova), Usturoi Angela (I.P. 
Bucureşti), Popescu Angelo (I.P. Bucureşti) ş.a. 

Se obţin numeroase premii în concursurile sportive: elevul Buligă Ion devine recordman 
mondial la înălţime juniori, Buligan Alex. este portarul echipei naţionale de handbal, echipa de 
pentatlon ocupă un loc fruntaş pe ţară. 

Anul 1977 înseamnă trista transformare unui prestigios liceu de cultură generală, într-unul 
industrial, specific acelor vremuri, ai „industrializării forţate” a ţării; liceul devine Liceul 
Industrial Navrom, subordonat M.T.T., având clase cu profil de marină comercială. Clasele de 
marină au funcţionat în paralel cu clase de profil real şi umanist, dar şi cu clase de chimie 
industrială, mecanică şi electrotehnică. Deşi au fost făcute eforturi mari pentru atragerea elevilor 
către profilul marină, existenţa unui alt liceu în oraşul Orşova, ca şi interesul slab al tinerilor 
pentru acest profil, a făcut ca în scurt timp (după doi ani) liceul să-şi schimbe profilul, fiind preluat 
de Ministerul Industriei Chimice. 

Numărul elevilor şcolarizaţi a crescut an de an, astfel anul 1981-1982 găseşte liceul cu 923 
elevi cuprinşi în treapta I şi a II-a, la profilurile chimie industrială, mecanică şi electrotehnică.  

Deoarece industria chimică în judeţ era reprezentată de nişte întreprinderi, cu mare nevoie 
de forţă de muncă, respectiv Întreprinderea de Anvelope şi Combinatul Chimic „Drobeta”, anul 
şcolar 1982-1983 are un plan de şcolarizare ce cuprinde 1476 elevi, în 41 de clase de liceu.  

Din anul şcolar 1983 -1984, în liceu, se înfiinţează şi clase de şcoală profesională de un an 
şi jumătate. Creşterea numărului de elevi şcolarizaţi nu este însoţită şi de o îmbunătăţire a bazei 
materiale a şcolii, ceea ce determină numeroase intervenţii la forurile tutelare pentru asigurarea 
unei bune instruiri a elevilor. 

Cu toate transformările suferite de liceu, s-a continuat tradiţia înaintaşilor şi s-au obţinut 
rezultate deosebite la chimie, prin elevul Cîmpeanu Valentin, care s-a calificat, în toţi cei patru ani 
liceali, la faza naţională a olimpiadei de chimie, unde a obţinut Premiul al III-lea şi Menţiuni; 
elevii, Gârd Manuela şi Ibriş Neluţă, au obţinut premii la concursurile pe meserii, organizate de 
Ministerul Industriei Chimice.  

În anul 1990 liceul redevine teoretic şi capătă numele de Liceul Teoretic „Gheorghe 
Ţiţeica”. 

Eforturilor conjugate şi constante ale tuturor cadrelor didactice, atât în planul activităţilor 
la clasă, cât şi în domeniul extracurricular, dar şi rezultatele remarcabile ale unor elevi la etape 
judeţene, naţionale şi internaţionale ale olimpiadelor şcolare, pregătiţi şi susţinuţi de profesori cu o 
excelentă pregătire metodico-ştiinţifică şi pedagogică, sunt fapte care ne-au adus conferirea, de 
două ori în ultimii cinci ani, din partea   Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, a 
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Diplomei de Excelenţă, iar odată cu începutul anului şcolar 2007 – 2008 , onoranta denumire 
de Colegiul Naţional „Gheorghe Ţiţeica”.  

 
Pentru rezultatele excepționale obținute de elevii colegiului la examenul de Evaluare 

Națională pentru elevii clasei a VIII-a și la examenul de bacalaureat național, în anul școlar 2014 – 
2015, Senatul României ne-a acordat două Diplome de Onoare, ”în semn de omagiu și prețuire 
pentru generațiile de profesori și elevi care au dat strălucire școlii prin performanță”. În decembrie 
2017, Ministerul Educației Naționale a conferit Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica”   Diploma 
de Onoare, pentru ”contribuția la rezultatele obținute de elevii participanți la olimpiadele și 
concursurile internaționale”, în anul școlar 2016 – 2017. De asemenea, la festivitatea de premiere 
a elevilor olimpici internaționali care s-a desfășurat în decembrie 2017 la Parlamentul României, 
Senatul României ne-a conferit Diploma de Onoare pentru rezultatele obținute de elevii liceului 
la olimpiadele internaționale. În decembrie 2018, Ministerul Educației Naționale a acordat 
Colegiului Naţional „Gheorghe Ţiţeica” Diploma de Onoare, ”in semn de respect și prețuire 
pentru toți dascălii care, slujind școala, au înălțat țara”, pentru rezultatele excelente obținute de 
elevii liceului la olimpiadele internaționale.  

1Arhivele Statului Drobeta Turnu Severin, Fond Liceul de fete, Dosar 35b / 1931 - 1932 
2Idem, Fond Liceul de fete, Dosar 35b / 1931 – 1932, fila 72 
3 Arhivele Statului Drobeta Turnu Severin, Fond Liceul de fete, Dosar 35b / 1931 – 1932, fila 72  

4 Arhivele Statului Drobeta Turnu Severin, Fond Liceul de fete, Dosar 35b / 1931 – 1932, fila 72  
5 Arhivele Statului Drobeta Turnu Severin, Fond Liceul de fete, Dosar 35b / 1931 – 1932, fila 65 
6 C. Papacostea-Pajură, D. T. Giurescu, Istoricul oraşului Turnu Severin, Tipografia Tiparul 

Românesc Bucureşti 1933 pag. 112 
7 Arhivele Statului Drobeta Turnu Severin, Fond Liceul de fete, Dosar 35b / 1931 – 1932 
8 Idem 

 
 

I.1.4. SIMBOLURI  
 Imnul liceului 
 Sigla Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” Drobeta Turnu Severin 
 Pagina de web a liceului (www.cngt.ro) 
 Cartea de onoare a liceului 
 Revista ”Muguri” 
 Pagina de facebook a liceului: facebook/cngt03 
 Pagina de instagram a liceului: cngt_severin 
 Canalul de  You Tube: Colegiul Național Gheorghe Țițeica 

 
 
I.1.5. RITUALURI  

 Zilele Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” (luna mai) 
 Festivitatea de absolvire ”Ani de liceu” (luna mai) 
 Ziua limbilor moderne (26 septembrie) 
 Proiectul ”Muzica rațiunii”( luna mai) 
 Balul bobocilor (oct. – nov.) 

 
 
 
I.2.1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
       Colegiul Naţional ”Gheorghe Țițeica”  se situează între cele mai solicitate şcoli din Drobeta- 
Turnu- Severin, datorită rezultatelor foarte bune obţinute la examenele naţionale, la olimpiadele şi 
concursurile şcolare.  
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I.2.2. PLAN ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021/2022 
 

Clasa IX-a: 6 clase × 26 de locuri  

Profil uman (2 clase × 26 de locuri) 
Filologie - 1 clasă (26 de locuri) 
Filologie bilingv engleză - 1 clasă (26 de locuri) 

 
Profil real (4 clase × 26 de locuri) 

 
Matematică - informatică bilingv engleză - 1 clasă (26 de locuri) 
Matematică - informatică  - 2 clase ( 52 de locuri) 
Ştiinţe ale naturii - 1 clasă (26 de locuri) 

 
Clasa a V-a: 3 clase × 28 de locuri 

 
Numărul de elevi pe clasă poate să fie diferit față de numărul de locuri oferite iniţial  ca 

urmare a numărului de elevi efectiv înscrişi (numai la nivel gimnazial) şi mobilităţii elevilor pe 
parcursul anilor şcolari, în condiţiile legale în vigoare (la nivel gimnazial şi liceal). 

 

 

I.3.1. VIZIUNEA  
  
MOTTO: „Dacă un copil nu învaţă în felul în care îi predăm, atunci trebuie să îi predăm în 
felul în care el poate învăța.” Ivar Lovaas 
           Viziunea școlii prezintă modelul ideal, care după ce va reuși să își atingă scopurile propuse, 

echivalează cu ”viziunea de succes”. Viziunea cuprinde discordanța dintre aspirațiile organizației și 

posibilitățile ei – adică atuurile și provocările organizației. Ea trebuie să devină un ghid de acțiune 

– înțelegerea direcției de acțiune și a consecințelor. 

          În viziunea Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” procesul instructiv-educativ trebuie să 
satisfacă cerințele învățământului modern, european, să ofere beneficiarilor servicii educaționale de 
calitate, care să atingă indicatorii și standardele de referință impuse de normele calității.  
Concepem școala ca instituție capabilă să aplice principiile și direcțiile reformei, să se integreze în 

normele europene și naționale, deschisă către comunitatea locală, care susține dezvoltarea și ca 
organizație care valorizează diversitatea și diferențele educabililor noștri, o școală în care să se 
realizeze o educație incluzivă, facilitând accesul și participarea la procesul instructiv – educativ a 

tuturor actorilor educaționali și factorilor interesați de colaborare. 
         Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” se constituie într-o organizație care îşi propune să 
realizeze servicii educaţionale de excelență pentru formarea unor personalităţi valoroase, creativ-

pragmatice, moral-civice, europene, contribuind astfel la formarea viitoarelor elite românești cu 
vocaţie europeană. Își propune, de asemenea, să dezvolte diverse parteneriate educaționale de tip și 
nivel european, a căror finalitate să fie realizarea unui parcurs educaţional de succes, să coopereze 
cu instituţii de prestigiu la nivel naţional şi internaţional, pentru a îmbina în mod eficient tradiţiile 
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locale cu valorile naţionale şi universale, să promoveze politici pozitive în relaţia cu comunitatea 
practicând o „democraţie coparticipativă”. 

          Dorind o viziune dinamică, științifică, pragmatică, viziunea școlii s-a centrat, raportându-se 

la următoarele domenii: 
• Curriculum: îmbunătățirea rezultatelor la învățătură ale elevilor asigurând calitatea 

procesului instructiv-educativ; stimularea performanțelor individuale ale elevilor, dezvoltarea 

personalității acestora, formarea capacităților intelectuale, stimularea motivației învățării, 
asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală; educația în spiritul valorilor societății noastre; 

• Resurse umane: elevul trebuie să găsească în școală un al doilea cămin, care să-i ofere nu 

numai cunoștințele necesare trecerii într-o etapă superioară a învățământului, ci și un cadru propice 
dezvoltării lor ca viitori cetățeni, capabili să facă față cerințelor contemporane; stimularea cadrelor 
didactice nu numai în vederea perfecționării, ci și prin implicarea lor în actul decizional, 
responsabilizarea lor; 

• Resurse material – financiare: continuarea informatizării prin extinderea rețelei de 

calculatoare și conectarea la Internet a tuturor sălilor de clase din toate locațiile în care se defășoară 
procesul de învățământ, modernizarea sălii de sport; 
• Relații comunitare: creșterea prestigiului școlii prin colaborarea cu parteneri direct 

interesați, eficientizarea activităților de orientare școlară și profesională, participarea la activități  
extracurriculare în colaborare cu parteneri interni și externi. 
 
I.3.2. MISIUNEA 
 
 MOTTO: „Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm” („Non scholae, sed vitae 

discimus”) Seneca 
           Misiunea trebuie să clarifice scopul unei organizații și indică de ce face organizația ceea ce 
face. 
             Misiunea Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” este promovarea excelenţei prin și în 
educaţie, exprimată în termeni de valoare adăugată şi valoarea creată, prin dezvoltarea fiecărui elev 
la potenţialul său maxim. 
             Misiunea Colegiul Naţional ”Gheorghe Țițeica” îşi propune să asigure un nivel ridicat de 
performanţă şcolară, care să stimuleze parcursuri individuale de pregătire compatibile cu 
standardele naţionale şi europene, în vederea integrării socio-profesionale optime a absolvenţilor. 
 Unitatea  noastră şcolară beneficiază de un material uman de valoare, atât în rândul elevilor, 
cât şi al cadrelor didactice şi îşi propune să contribuie decisiv la formarea unor elite intelectuale în 
diferite domenii: ştiinţifice, artistice, culturale, politice și economice. 
            Spre deosebire de alte unităţi şcolare din Municipiul Drobeta- Turnu- Severin care îşi 
concentrează activitatea asupra pregătirii tehnologice şi vocaţionale, şcoala noastră se concentrează 
asupra pregătirii ştiintifice, devenind astfel o pepinieră pentru marile universităţi din ţară şi din 
întreaga lume. 
           Elevii, părinţii, profesorii împărtăşesc aceste aspiraţii şi se implică în atingerea obiectivelor 
propuse. 
 
 



13 

 

I.3.3. VALORI 
❖
 Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine și de a-și urma propria conștiință; 

❖
 Judecata înțeleaptă – a defini și a înțelege scopurile valoroase și a stabili prioritățile; a 

gândi prin prisma consecințelor acțiunilor și a fundamenta deciziile pe înțelepciunea practică;  

❖
 Integritatea – de a acționa onest în gând și în faptă; 

❖
 Bunătatea – a arăta grijă și compasiune, prietenie și generozitate față de ceilalți;  

❖
 Perseverența – a fi consecvent și a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda 

dificultăților, a eșecurilor personale; 

❖
 Respectul – a arăta considerație față de oameni, față de autorități, față de proprietate și, nu 

în ultimul rând, față de propria persoană; 

❖
 Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvență obligațiile ce revin fiecăruia, 

asumarea răspunderii pentru propriile acțiuni;  

❖
 Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acțiuni, cuvinte, dorințe, impulsuri și a 

avea un comportament adecvat oricărei situații; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. 

 
4.CAPITOLUL II 
 
II.1. ORGANIGRAMA 
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II.2. ANALIZA INFORMAȚIILOR DE TIP CANTITATIV 
II.2.1. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 
II.2.1.1 BAZA MATERIALĂ 
 

Colegiul Național „Gheorghe Țițeica” dispune de următoarea bază materială : 
- 34 de săli de clasă 
- 13 cabinete          
- 1 laborator fizică 
- 1 laboratoare chimie 
- 1 laborator biologie 
- 4 laboratoare informatică 
- 1 bibliotecă + sală de lectură (CDI) 
- 1 sală de sport 
- 1 cabinet fonetic 
- 1 cabinet de consiliere psihopedagogică 
- 1 Centru de Antreprenoriat și Performanță 
 
       Fiecare comisie metodică a amenajat o anexă funcţională, dotată cu PC, conectat la internet, 
asigurându-se astfel pregătirea orelor de curs în condiţii de înaltă calitate. În laboratoarele  de  
informatică  există   120  de  calculatoare, 4   imprimante cu scanner, 4 videoproiectoare   utilizate 
permanent în activitatea didactică. 
      Liceul  dispune  de  tehnică  de  birotică:  5  copiatoare  funcţionale,  3  televizoare,  23 
imprimante, 11 videoproiectoare,  3 smart tv-uri 
      În laboratoarele de fizică, chimie, biologie există mijloace materiale (truse, aparatură, 
microscoape, planşe, mulaje etc.) păstrate într-o stare relativ bună, având în vedere că anii de  
achiziţie  au  fost, în mare parte,  1975-1978.  Fiecare  comisie  are  în  planul  managerial  anual,  
la componenta „Resurse materiale şi financiare” drept obiectiv - îmbunătăţirea bazei materiale prin 
atragere de fonduri extrabugetare. Rezultatele, deşi mici, s-au concretizat în achiziţionarea  unor  
truse  moderne  de  fizică  pentru  modulele  de  termodinamică  şi electricitate.  
 
II.2.1.2. DISCIPLINE OPȚIONALE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 
CDŞ – disciplină nouă / CDŞ – aprofundare 
 

 
Clasa 

Nr.  
Opționale  

Cf.  
Plan-cadru 

 
Pachet CDŞ 

 
TIP  

 
Nr. ore/ 

săptămână 

 
Perioada 

V A 1-3 Arta gândirii creative 
(desen) 

Opțional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

Educaţie fizică Aprofundare 1 2 semestre 

V B 1-3 Matematică Aprofundare 1 2 semestre 
Arta gândirii creative 
(desen) 

Opțional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

VI A 1-3 Limba română Aprofundare 1 2 semestre 

Educaţie fizică Aprofundare 1 2 semestre 

Construcţii geometrice 
(matematică) 

Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

VI B 1-3 Limba română Aprofundare 1 2 semestre 
Construcţii geometrice 
(matematică) 

Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

VII A 1-3 Limba română  Aprofundare 1 2 semestre 

Matematică Aprofundare 1 2 semestre 
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Educaţie pentru sănătate Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

VII B 1-3 Matematică Aprofundare 1 2 semestre 

Limba română Aprofundare 1 2 semestre 

VIII A 1-4 Limba și literatura 
română 
 

Aprofundare 1 2 semestre 

Matematică Aprofundare 1 2 semestre 

VIII B 1-4 Limba și literatura 
română 

Aprofundare 1 2 semestre 

Matematică Aprofundare 1 2 semestre 

IX A 1 Limba latină Aprofundare 1 2 semestre 

IX B 1 Limba latină Aprofundare 1 2 semestre 

IX C - 
info 

1 Matematică Aprofundare 1 2 semestre 

IX D 1 Matematică Aprofundare 1 2 semestre 

IX E 1 Matematică Aprofundare 1 2 semestre 

IX F 1 Educaţie fizică Aprofundare 1 2 semestre 

X A 1 Limba română Aprofundare 1 2 semestre 

X B 1 Limba română Aprofundare 1 2 semestre 

X C 1 Limba română Aprofundare 1 2 semestre 

X D 1 Limba română Aprofundare 1 2 semestre 

X E 1 Informatică Aprofundare 1 2 semestre 

X F 1 Limba română Aprofundare 1 2 semestre 

X G 1 Informatică Aprofundare 1 2 semestre 

XI A  5-6 Limba română  Aprofundare 1 2 semestre 
Istoria comunismului 
(istorie) 

Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

Hazarde naturale şi 
atropice (geografie) 

Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

Cultură şi mitologie 
(latină) 

Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

Muzica – limbaj 
universal 

Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

Dezbatere, oratorie şi 
retorică (ştiinţe sociale) 

Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

XI B  5-6 Limba română   Aprofundare 1 2 semestre 

Istoria comunismului 
(istorie) 

Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

Cultură şi mitologie 
(latină) 

Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

Muzica – limbaj 
universal 

Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

Dezbatere, oratorie şi 
retorică (ştiinţe sociale) 

Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

XI C  5-6 Istoria comunismului 
(istorie) 

Opţional ca disciplină 
nouă 

2 2 semestre 
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Hazarde naturale şi 
atropice (geografie) 
 

Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

Istoria artelor (desen) Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

Muzica – limbaj 
universal 

Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

Limba română  
 

Aprofundare 1 2 semestre 

Dezbatere, oratorie şi 
retorică (ştiinţe sociale) 

Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

XI D  4-5 Matematică Aprofundare 1 2 semestre 
Hazarde naturale şi 
atropice (geografie) 

Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

Istoria artelor (desen) Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

Educaţie financiară 
(ştiinţe sociale) 

Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

XI E  3-4 Matematică Aprofundare 1 2 semestre 

Istoria artelor (desen) Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

Biologie Aprofundare 1 2 semestre 
XI F 3-4 Limba română Aprofundare 1 2 semestre 

Educaţie fizică Aprofundare 1 2 semestre 
Matematică Aprofundare 1 2 semestre 

XI G 3-4 Limba română Aprofundare 1 2 semestre 
Matematică Aprofundare 1 2 semestre 

Fizică Aprofundare 1 2 semestre 

XII A 6-7 Limba română Aprofundare 1 2 semestre 

Istorie Aprofundare 1 2 semestre 

Istoria Monarhiei în 
România  
(1866-1947)  

Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

Geografie Aprofundare 1 2 semestre 
Rădăcini latine (latină) Opţional ca disciplină 

nouă 
1 2 semestre 

Comunicare şi opinie 
publică (ştiinţe sociale) 

Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

XII B 6-7 Limba română Aprofundare 1 2 semestre 
Istoria artelor (desen) Opţional ca disciplină 

nouă 
1 2 semestre 

Istorie Aprofundare 1 2 semestre 
Geografie Aprofundare 1 2 semestre 
Educaţie fizică Aprofundare 1 2 semestre 
Comunicare şi opinie 
publică (ştiinţe sociale) 

Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

XII C  6-7 Limba română Aprofundare 1 2 semestre 
Istorie Aprofundare 1 2 semestre 

Geografie Aprofundare 1 2 semestre 



17 

 

Potenţial turistic în 
România (geografie) 

Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

Istoria artelor (desen) Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

Desen tehnic Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

Comunicare şi opinie 
publică (ştiinţe sociale) 

Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

XII D 5-6 Matematică Aprofundare 1 2 semestre 
Limba română Aprofundare 1 2 semestre 

Istoria religiilor (religie) Opţional ca disciplină 
nouă 

1 2 semestre 

TIC Aprofundare 1 2 semestre 
Educaţie fizică 
 

Aprofundare 1 2 semestre 

XII E 3-4 Limba română Aprofundare 1 2 semestre 
Matematică Aprofundare 1 2 semestre 
Biologie Aprofundare 1 2 semestre 

XII F 3-4 Matematică Aprofundare 1 2 semestre 

Limba română Aprofundare 1 2 semestre 
Biologie Aprofundare 1 2 semestre 

XII G 3-4 Matematică Aprofundare 1 2 semestre 
Limba română Aprofundare 1 2 semestre 
Istoria religiilor (religie) Opţional ca disciplină 

nouă 
1 2 semestre 

 
       Clasele cu program în regim bilingv au alocate pentru studiul limbii engleze câte câte 6 ore pe 
săptămână, ore în care se includ şi cele prevăzute în trunchiul comun şi, după caz, în curriculumul 
diferenţiat. Astfel, programul bilingv în limba engleză cuprinde studiul următoarelor discipline: 

- Geografia Marii Britanii şi a Statelor Unite (clasa a IX-a); 
 -Istoria Marii Britanii şi a Statelor Unite (clasa a X-a); 
- Studii Culturale Americane (clasa a XI-a) 
- Studii Culturale Britanice (clasa a XII-a). 

         La aceste discipline specifice programului bilingv se adaugă opţionalele care fac parte din 
oferta educaţională a şcolii: 

- opţionale care dezvoltă competențele de redactare a diferitelor tipuri de texte: Communicative 
Writing, și Successful Writing; 

- opțional de pregătire pentru Examenele Cambridge (YLE, PET, CAE);  
           

Începând cu anul școlar 2021-2022, implementăm Programul ȘCOALĂ  DUPĂ 
ŞCOALĂ. 

Activităţile din cadrul programului SDS se vor desfăşura pe grupe de maximum  12 elevi 
din clasele V-XII, constituite pe baza analizei de nevoi şi a opţiunilor elevilor, prin consultare a 
reprezentanţilor legali, a cadrelor didactice din unitatea noastră şcolară.  
 Selecţia beneficiarilor direcți se face pe baza cererii de a fi inclus în program, solicitare ce 
poate fi adresată conducerii școlii de către reprezentantul legal al copilului pe tot parcursul anului 
școlar. 
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Programul ȘDȘ cuprinde: 
 pachetul de activităţi pentru accelerarea învăţării şi performanţă: pregătirea pentru 

participarea la competiţii şi olimpiade şcolare, concursuri sportive, artistice, pe discipline, 
participarea/ organizarea de festivaluri, expoziţii, realizarea de publicaţii şcolare, participarea la 
activităţi de cooperare europeană; 

 pachetul  de  activităţi  de  sprijin:  asigurarea  de  asistenţă  psihopedagogică  pentru 
recuperarea decalajelor în învăţare, activităţi de suport pentru efectuarea temelor, activităţi 
remediale, consiliere psihologică; 

 pachetul de pregătire pentru viaţă: organizarea de activităţi de dezvoltare personală, 
activităţi care vizează dezvoltarea atitudinii active şi implicarea elevului, stil de viaţă sănătos, 
educaţie pentru carieră etc. 
 
Pe lângă activitățile specifice fiecărui pachet din programul ȘDȘ, toate pachetele conțin 
următoarele activități: 

 Activităţi în aer liber  
 Activitate de relaxare,  ascultare de  poveşti , muzică, carte sonoră. 
 Activităţi intelectuale/educaţionale de efectuare asistată a temelor. 
 Activităţi recreative, de valorizare a aptitudinilor elevilor,  de recunoaştere şi apreciere a 

înclinaţiilor acestora, de afirmare a elevilor pentru educarea  stimei de sine în acord cu potenţialul 
propriu : 
a.  concursuri, cercuri pe discipline; 
b.  vizionarea de filme; 
c.  activităţi practice, activităţi manuale; 
d.  activităţi de educaţie plastică sau jocuri distractive cu valenţe educative; 
e.  jocuri pentru dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei;  
f.   jocuri pentru îmbunătăţirea exprimării, pentru dezvoltarea vocabularului, exerciţii de dicţie;  
g.  activităţi  şi  jocuri  sportive,  jocuri  pentru  dezvoltarea  sensibilităţii,  jocuri  de îndemânare; 
h.  activităţi proiectate din perspectiva inteligenţelor multiple;  
i.   activităţi de grup şi/sau individuale şi activităţi de responsabilizare a tuturor elevilor;  
j.   demersuri axate  pe încurajarea permanentă a progresului;  
k.  activităţile de socioanimaţie. 
 
 DESCRIEREA  PROGRAMULUI 

Programul SDS se derulează conform structurii anului şcolar.  
Programul SDS va fi flexibil, desfăşurându-se în continuarea programului şcolar şi va fi organizat 
astfel :  de luni până vineri, în intervalul orar 13-16, va fi flexibil în funcție de programul elevilor și 
al cadrelor didactice, conform pachetelor educaţionale aprobate în oferta SDS.  
Pachetul educaţional aprobat in CP din data de 17.02.2021 ,  în cadrul proiectului SDS, pentru anul 
şcolar 2021-2022, conţine: 

CLASA 
TIPUL 

PACHETUL
UI 

ACTIVITĂȚI 

a V-a 
 

Pachet 
de sprijin 

- Micii programatori  - prof. informatică Crețescu Rodica, grad I 
- Când oamenii devin cărți – prof ed. plastică Moacă Merima, grad I/ 
Sinca Clara , responsabil CDI, prof. lb.franceză Vintilescu Elena, grad I 
- Jocuri matematice– prof. matematica Nițoiu Angela, grad I 

a VI-a Pachet - Micii programatori  - prof. informatică Crețescu Rodica, grad I 
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de sprijin - Storyfun - aprofundăm engleza cu ajutorul poveștilor -  prof. lb. 
engleză Pitic  Anca, grad I 
- Când oamenii devin cărți – prof  ed. plastică Moacă Merima, grad I / 
Sinca Clara , responsabil CDI 

a VII-a 
Pachet 

performanță 

-Noțiuni fundamentale de morfologie și sintaxă-prof. limba si literatura 
română Genovu Camelia, grad II 

-Ședințe de antrenament cu elevii capabili de performanță- prof  fizică 
Matei Lia, grad I/prof  fizică  Stretcu Simona, grad I 
-Introducere în arta actorului-  prof.  științe sociale Șalapa Dan, grad II 

a VIII-a 
Pachet de 

sprijin 

- Fabrica de literatură  -prof. limba si literatura română Elena Dănoiu, 
grad II  
- Complemente de matematică –prof. matematicăVasilcanu Florentina, 
grad I 
- Voluntariat pentru dezvoltare- prof . ed. plastică Moaca Merima, grad 
II/ psiholog Socrate Daniela, grad II 

 
CLASA a IX-a 

 

U
M

A
N

 
 

Pachet de 
sprijin 

-Confluențe ale culturii latine cu cea românească- prof. latină Negrea 
Daniela, definitivat 

-Importanța elementelor verbale, nonverbale și paraverbale în 
comunicarea interumană – prof limba și literatura română Serafin Simona, 
grad II, prof limba și literatura română Chiriș Grațiela, grad I 

-Introducere în arta actorului-  prof. științe sociale Șalapa Dan, grad II 
-Sărbătorim prin cântec- prof. religie Stăiculescu Leontin, prof. doctor 

Pachet  
performanță 

-Motivație și reformulare în lectura textului literar – prof limba și literatura 
română Ciurel Mirela, grad I 
-România și uniunea europeană -prof. geografie Răveanu Viorel, gradI 
-Introducere în arta actorului-  prof. științe sociale Șalapa Dan, grad II 
-Sărbătorim prin cântec- prof. religie  Stăiculescu Leontin, prof. doctor 

R
E

A
L

 

Pachet de 
sprijin 

-Activități suport pentru efectuarea temelor la informatică  – prof. 
informatică Roman Mihaela, grad I      
-De ce chimie?- prof. chimie Lungu Mihaela, grad I      
-Introducere în arta actorului-  prof. științe sociale  Șalapa Dan, grad II 
-Sărbătorim prin cântec- prof. religie  Stăiculescu Leontin, prof. doctor 

Pachet  
performanță 

-Fizica, pas cu pas -prof fizică Matei Lia, grad I/ prof. fizică Stretcu 
Simona, grad I 
-Joc și învățare prin experimente - prof. biologie Giuică Adriana, grad I 
-Introducere în arta actorului-  prof. științe sociale  Șalapa Dan, grad II 
-Sărbătorim prin cântec- prof. religie Stăiculescu Leontin, prof. doctor 

 
 

CLASA a X-a 
 

U
M

A
N

 
 Pachet de 

sprijin 

-Debate Club - prof. Manescu Monica 
-Importanța elementelor verbale, nonverbale și paraverbale în 
comunicarea interumană – prof. limba și literatura română Serafin 
Simona, grad II, prof. limba și literatura română Chiriș Grațiela, grad I  
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-Noțiuni fundamentale de morfologie și sintaxă-  prof. limba și literatura 
română Camelia Genovu, grad II 
-Educație pentru o dezvoltare durabilă- prof. științe sociale Pirnau 
Constantina-Tina , definitivat 

R
E

A
L

 

Pachet de 
performanță 

-Fizica, pas cu pas -prof  fizică Matei Lia, grad I/ prof  fizică Stretcu 
Simona, grad I 
-Joc și învățare prin experimente- prof. biologie Giucă Adriana, grad I 

-Dezvoltarea creativității prin studiul programării - prof. informatică 
Bărbulescu Anca, grad I 

-Educație pentru o dezvoltare durabilă- prof. științe sociale Pîrnău Tina, 
definitivat 

 
CLASA a XI-a 

 

U
M

A
N

 
 Pachet de 

sprijin 

-Evenimente fundamentale în istoria Romaniei- prof. istorie Liviu 
Dănilă, grad I 
-Corectitudine și greșeli în limba română contemporană- prof. limba și 
literatura română Georgescu Nicolina, grad I 

-Drepturile omului - prof. științe sociale Truică Ionela, grad II 

R
E

A
L

 

Pachet de 
sprijin 

-Matematica între examenul de bacalaureat și admiterea în învățământ 
superior- prof. matematică Draga Tătucu Mariana, grad I 

-Descoperiri biologice care au schimbat lumea – prof. biologie Preda 
Elena, prof. doctor 
Fizicieni care au schimbat lumea-prof fizică  Matei Lia, grad I/ prof 
fizică  Stretcu Simona, grad I 
-Activități specifice pregătirii examenului de bacalaureat   -prof. 
informatică Șerban Otilia, grad I 
-Importanța elementelor verbale, nonverbale și paraverbale în 
comunicarea interumană - prof. limba și literatura română Serafin 
Simona, grad II,prof. limba și literatura română Chiriș Grațiela, grad I  

 
CLASA a XII-a 

 

U
M

A
N

 
 

Pachet  
sprijin 

-Bacalaureat de 10 - prof. limba și literatura română Petrescu 
Magelona, grad I, prof. limba și literatura română Chiriș Grațiela, grad 
I, prof limba și literatura română Arbănași  Diana, grad I 
-România,țara mea– prof. geografie Carmen Bărbulescu, grad I 
-Raționamente logice - prof  științe socialeTruică Ionela, grad II 
-Mecanisme și procese psihice - prof. științe sociale Pîrnău Tina, 
definitivat 
-Educație financiară –prof. științe sociale Tănăsescu Anișoara, grad I 

Pachet de 
performanță 

-Bacalaureat de 10 - prof. limba și literatura română Petrescu 
Magelona, grad I, prof. limba și literatura română  Chiriș Grațiela, grad 
I, prof  limba și literatura română Arbănași Diana, grad I 
-Politică și stat în spațiul românesc – prof. prof. istorie Irinela Bordea, 
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grad I 
-Probleme controversate în istoria românilor - prof. istorie Monica 
Manescu, grad I 
-Lumea profesiilor – consilier școlar Socrate Daniela, grad II 

R
E

A
L

 

Pachet sprijin 

-Matematica între examenul de bacalaureat și admiterea în învățământ 
superior  - prof. matematică  Stretcu Daniel, prof. doctor 
-Dezvoltarea unei cariere în IT - prof. informatică Bărbulescu Anca, 
grad I 
-Lumea profesiilor – consilier școlar Socrate Daniela, grad II 

Pachet sprijin 

-Matematica între examenul de bacalaureat și admiterea în învățământ 
superior - prof. matematică Stretcu Daniel, prof. doctor 
-Fizicieni care au schimbat lumea-prof  fizică Matei Lia, grad I/ prof  
fizică  Stretcu Simona, grad I 
-Educație financiară –prof. științe socilaeTănăsescu Anișoara, grad I 

 
      

“Programul de educație media” este un demers strategic derulat de CJI  (Centrul pentru 
Jurnalism Independent), prin care concepte de educație media sunt introduse în activitatea curentă a 
profesorilor și elevilor de liceu, în urma unui amplu proces de instruire a cadrelor didactice. 

Colegiul Național “Gheorghe Țițeica” și-a dobândit statutul de școală pilot în Programul 
Național “Educație pentru media”, implementat de către Centrul pentru Jurnalism Independent, în 
parteneriat cu Ministerul Educației începând cu luna mai 2021. Este un program de intervenție 
educațională care presupune mentorat pentru profesorii de limba și literatura română. Timp de patru 
săptămâni, pe o platformă educațională, li se oferă profesorilor ghiduri și resurse educaționale de 
sprijin în scopul literației media. 

Colegiul Național “Gheorghe Țițeica” are privilegiul de a forma competențe media tinerilor 
care vor fi capabili să selecteze informația media, să gândească creativ, să discearnă conținuturile 
înșelătoare, să se informeze corect. Profesorii mentori vor organiza ateliere de lucru pentru elevi 
prin infuzarea elementelor de educație media atât  în cadrul orelor de curs, cât și în activități 
extrașcolare. 

În primul rând, am parcurs etapa de selecție care a constat într-un concurs de portofolii. 
Acum, ne aflăm în cea de-a doua etapă, care vizează formarea celor șase  profesori mentori ai 
CNGT. Aceștia sunt incluși într-un training ce conține și aplicații la clasă, prin care elevii sunt 
provocați să analizeze diverse studii de caz. 
       “Programul de educație media” are drept partener strategic de dezvoltare Romanian-
American Foundation și beneficiază de sprijinul financiar oferit de (în perioada 2017 – 2021): 
Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Ambasada Regatului Țărilor de Jos 
în România,  Ambasada Statelor Unite ale Americii, Fondul pentru Inovare Civică, Fundația 
Friedrich Naumann pentru Libertate România, IFEX (International Freedom of Expression 
Network), UNICEF România. Ministerul Educației și Cercetării și Centrul pentru Jurnalism 
Independent (CJI) anunță parteneriatul prin care elevii de liceu din România vor dobândi 
competențe media, indispensabile într-un context în care interacțiunea cu informația, și, implicit, cu 
dezinformarea, a devenit parte dominantă a vieții de zi cu zi și a  procesului de învățare. 
       Un prim pas al acestei colaborări îl reprezintă introducerea programului „Predau educație 
media - Laboratorul de educație și cultură media”, dezvoltat de CJI, în proiectul de testare a unor 
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noi competențe, conținuturi și metode de învățare, în cadrul unităților de învățământ liceal cu statut 
de școală-pilot, proiect ce  va deveni operațional din anul 2021. 
Concret, protocolul presupune: 

 implementarea unui modul de învățare extracurriculară  în domeniul educației media 
pentru copii și tineri; 

 minimum 480 de cadre didactice de Limba și literatura română, care predau la nivel 
liceal, vor fi formate și certificate printr-un program conceput în acest scop; 

 instruirea în domeniul media a inspectorilor școlari pentru Limba și literatura română 
prin organizarea a trei sesiuni/ateliere regionale de profil;  

 operaționalizarea unei platforme de educație media pentru profesori și elevi, care să 
includă instrumente de formare, asistență, monitorizare/raportare și evaluare în sistem 
online; 

 un ghid privind drepturile copilului, ca parte integrantă a drepturilor omului, în contextul 
educației media. 

        Prin programul „Predau educație media - Laboratorul de educație și cultură media”, elevii 
dobândesc abilități de gândire critică, în virtutea cărora vor putea să distingă faptele de opinii, să 
deconstruiască mesajele media și să interacționeze într-un mod responsabil cu rețelele sociale. 
Programul se înscrie în aria generală Media and Information Literacy (MIL), așa cum este descrisă 
de UNESCO, și în prioritățile Comisiei Europene, așa cum sunt ele formulate în DIRECTIVA (UE) 
2018/1808 - Directiva serviciilor mass-media audiovizuale. 

 
II.2.1.3. PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ 
 
Proiectul „An Hour for Democracy” 
 
Beneficiar – Mişcarea pentru Acţiune şi Iniţiativă Europeană – MAIE Partener - Asociația 
Elvețiano-Româna pentru Sprijin si Integrare (organizație non-guvernamentală elvețiana) Proiectul 
"O oră pentru Democrație", se adresează nevoii de programe educaționale coerente pentru tinerii 
din România în domeniul democrației participative și a cetățeniei active. "O oră pentru Democrație" 
este conceput ca un proiect pilot, de 18 luni, în Drobeta-Turnu Severin, un oraș în care acest tip de 
acțiuni adresate tinerilor lipsește. Prin urmare, proiectul își propune să creeze oportunități, cu 
sprijinul de expertiză elvețian, pentru elevii de liceu din Drobeta-Turnu Severin pentru a înțelege 
democrația participativă și să devină cetățeni activi în comunitățile lor. Prin activități de cercetare, 
de transfer de învățare și schimb de bune practici cu partenerul elvețian o metodologie va fi creata 
pentru un program educațional numit "O oră pentru Democrație". Programul se bazează pe 
principiile educației non-formale și se adresează la 210 de elevi de liceu. În plus față de clasele de 
școală, elevii de liceu vor fi încurajați pentru a crea 3 cluburi democratice, prin care se pot dezvolta 
proiecte care pot influența comunitatea lor. 
Pentru asigurarea sustenabilității proiectului "O oră pentru Democrație", inițiat de Mişcarea pentru 
Acţiune şi Iniţiativă Europeană – MAIE și Asociația Elvețiano-Româna pentru Sprijin si Integrare 
(organizație non-guvernamentală elvețiana) în care Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” a fost 
partener, s-a elaborat cursul opțional ”O oră pentru democrație” (clasa a X-a , care se adresează 
nevoii de programe educaționale coerente pentru tinerii din școala noastră în domeniul democrației 
participative și a cetățeniei active. 
 
           Proiectul POSDRU/175/2.1/S/151627 „IDEE pentru o societate bazată pe cunoaştere 
”s-a impelmentat în două regiuni de dezvoltare - București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia - respectiv 
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municipiul București și județele Ilfov, Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinți. Proiectul a urmărit să 
contribuie la creşterea gradului de ocupare pentru viitorii absolvenţi de învăţământ secundar, prin 
furnizarea de asistenţă, consiliere profesională şi realizarea de activităţi cu caracter practic în 
vederea orientării acestora în carieră şi o inserţie mai rapidă pe piaţa muncii. Proiectul a implicat 4 
profesori, responsabili de firma de exercițiu, și 30 de elevi, organizați în două firme de exercițiu. 
Firmele au participat la Târgul FE de la Straja, unde au câștigat trei premii.  
 

II.2.1.4. PROIECTE  DE  PARTENERIAT LOCAL ȘI ACTIVITĂȚI  EDUCATIVE 
FINANȚATE DIN BUGETUL PROPRIU 

 Halloween la CDI 

 Iată vine Moș Crăciun! 

 Concurs Pro Lectura 2021 
 Proiectul educațional ,,Învață să reușești !,, 
 Să spunem Stop! Violenței 

 Holocaustul uitat 

 Studiu psiho-sociologic de opționalitate școlară și profesională 

 Starea de bine a elevilor în procesul educațional la trecerea de la online la față în față  

 Proiect de Mentoring educaţional “Vreau să fiu campion”  

 Proiectul "Comportamentul pe internet" 
 Prezentarea ofertei educaționale a universităților din țară și străinătate 

 Participarea la concursul național „Best English Speaking Teens” 

 Participarea la concursul național de creație literară „Calistrat Hogas” 

 Proiectul educațional ,,Muzica rațiunii,, 
 Participarea la Concursul Național de Creație literară ,,Nicolae Labiș,, 

 Proiectul educativ ,, Mesajul meu antidrog,, 

 Proiectul online al echipei de marketing ,, Pasiunile mele,, 
 Ziua Eroilor 

 ,,Ani de liceu,, – Ziua absolventului CNGT 

 Zilele CNGT 

 Activități de prevenire a consumului de droguri și a apariției fenomenului de bullying 

 Săptămâna meseriilor 
 Școală –pilot media 

 Exemple de bune practici – Proiect în parteneriat cu Republica Moldova 
 Festivalul – concurs ,,Tinerii și biserica,, 
 Proiectul educațional ,, Șahul – un sport al minții,, 
 Activități de practică pedagogică în cadrul Consorțiului școlar de tip BPP  

 

Tabel centralizator cu proiecte și parteneriate educaţionale 

Anul şcolar 2020-2021 
 

Nr 
crt 

Nume proiect/ 
parteneriat 

Parteneri Tip  Nr. înregistrare  

1.  Parteneriat CCD Parteneriat 667/06.05.2021 
2.  Parteneriat Palatul Culturii ”Teodor 

Costescu” 
Parteneriat 

cultural 
616/26.04.2021 

3.  Parteneriat ISJ, CJRAE Parteneriat 862/09.09.2020 
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4.  Parteneriat UVT  Parteneriat  629/ 08.07. 2020 
5.  Proiect educațional ISJ Proiect 

educațional 
899/09.06.2021 

6.  Proiect educațional 
”Să spunem  Stop! 

Violenței și 
Consumului de 

Substanțe” 

ISJ, CJRAE Proiect 
educațional 

382/01.03.2021 

7.  Proiect educațional 
,,Să spunem stop 

discriminării,, 

ISJ, CJRAE Proiect 
educațional 

383/01.03.2021 

8.  Convenție - stagiu de 
practică pedagogică 

UVT Convenție  

9.  Protocol de colaborare UVT Protocol de 
colaborare 

721/13.05.2021 

10.  ”EU ambasador UE” Colegiul Național Carol 
I Craiova 

Parteneriat 
educațional 

619/ 29.04.2021 

11.  Dezvoltarea educației 
prin              

 e-learning cu Khan 
Academy 

Asociația Invenovi Acord de 
parteneriat 

506/ 05.04.2021 

12.  Unitați de învățământ 
preuniversitar cu 

statut de unități - pilot, 
în domeniul media 

ISJ Program 
educațional 

 

13.  Șahul - un sport al 
minții 

Liceul tehnologic 
Decebal 

Colegiul Național 
Pedagogic 

Proiect 
educațional 

251/16.03.2021 

14.  Proiect educațional 
 ”Muzica rațiunii” 

ISJ, Proiect educativ 1231/ 24.09.2021 

15.  ”Tinerii și Biserica” ISJ, Episcopia 
Severinului și Strehaiei 

Proiect educativ 1268/09.09.2019 

16.  ”România Eficientă” Asociația Energy Policy 
Group 

Acord de 
Colaborare 

 

17.  Acord de parteneriat Universitatea 
Politehnică Timișoara 

Acord de 
parteneriat 

876/12.02.2021 

18.  Acord de parteneriat SC Netvision Drobeta 
SRL 

Acord de 
parteneriat 

323/ 22.02 2021 

19.  Proiect educațional 
 ”Școală după Școală” 

ISJ Proiect 
educațional 

 

20.   Parteneriat Crucea 
Roșie 

ISJ , Crucea Roșie Parteneriat 481/ 19.01.2021 

21.  Acord de parteneriat UPT, Facultatea de 
Construcții 

Acord de 
parteneriat 

276/12.08.2021 

22.  Acord de parteneriat Asociația Generală a 
Învățătorilor din 

România 

Acord de 
parteneriat 

222/ 4.02.2021 

23.  Proiect educațional 
 ”Învață să reușești” 

Palatul Copiilor Proiect 
educațional 

1514/17. 12. 2020 

24.  Proiect educațional 
Dezbaterea Tinerilor 

Severineni 

CN Pedagogic 
Liceul de Artă 

CN Traian 

Proiect județean 849/31.05.2021 
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An şcolar 2019-2020 
 

Nr 
crt 

Nume proiect/ 
parteneriat 

Parteneri Tip  Nr. Inregistrare  

1.  ”Să ne aducem 
aminte” 

ISJ Proiect educativ 1257/6.09.2019 

2.  ”Să spunem STOP 
discriminării” 

ISJ, CJRAE Proiect educativ 1507/04.10.2019 

3.  ”Să spunem STOP 
violenței și 

consumului de 
substanțe” 

ISJ, CJRAE Proiect educativ 1506/04.10.2019 

4.  Parteneriat Palatul Culturii „Teodor 
Costescu” 

Parteneriat 
cultural 

713/18.09.2019 

5.  Parteneriat Universitatea din 
Craiova 

Parteneriat 8672/22.10.2019 

6.  Parteneriat Centrul Regional de 
Integrare AIDRom 

Timişoara 

Parteneriat 1743/01.11.2019 

7.  Parteneriat Asociatia Clubul 
Informaticii Economice 
CyberKnowledgeClub, 

Bucuresti 

Parteneriat 1667/24.10.2019 

8.  ”Amintiri de iarnă !” ISJ Proiect educativ 1256/06.09.2019 

9.  ”Un pas in lumea 
carții…” 

Casa Corpului Didactic Proiect 
educational 

1254/06.09.2019 

10.  ”Prietenie și armonie” Comunitatea elenă Dr. 
Tr Severin 

Proiect 
educational 

1311/16.09.2019 

11.  ”IM-PACT – Alianța 
comunitară a tinerilor 

cu patrimoniul 
cultural” 

Direcția de Patrimoniu 
Istoric și Turism 

Cultural 

Proiect educativ 1524/07.10.2019 

12.  ”Necenzurat” Centrul de Prevenire, 
Evaluare și Consiliere 

Antidrog 

Proiect educativ 2368/23.09.2019 

13.  ”10 Pentru siguranță” Centrul de Prevenire, 
Evaluare si Consiliere 

Antidrog 

Proiect educativ 1274/10.09.2019 

14.  ”Let’s Do it Romania”  Proiect educativ  
15.  ”Scoala în siguranță” Inspectoratul de 

Jandarmi Județean 
Mehedinți 

Proiect educativ 1268/09.09.2019 

16.  ”Sănătate prin 
alimentaţie” 

Consiliul Judeţean 
Mehedinţi 

Proiect educativ 964/13.06.2019 

17.  ”Biblioteca – lumea 
cărţilor” 

Biblioteca Judeteana ‚I. 
C. Bibicescu” 

Proiect educativ 1472/02.10.2019 
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Activități educative prilejuite de: 
 Ziua Pământului 
 Ziua Europeană a Limbilor  Moderne 

 Ziua Holocaustului 

 Săptămâna  legumelor si fructelor 
 Ziua Internațională de luptă anti- SIDA 

 Ziua Drepturilor Omului 

 Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități 
 Ziua Internațională a eliminării discriminării rasiale 

 Ziua Europei 

 Ziua Internațională a Copilului 
 Ziua Eroilor 
 Ziua Culturii Române 

 Ziua Națională a României 
 Ziua porților deschise CNGT 

 Săptămâna francofoniei 
 Ziua nonviolenței 

 

II.2.1.5. REVISTE ȘCOLARE 
 Revista ”Muguri” 

 Revista ”Muzica rațiunii” 
 
II.2.1.6. PERFORMANȚELE COLEGIULUI NAȚIONAL ”GHEORGHE ȚIȚEICA” 
 
Statistici rezultate examenul de bacalaureat 
 

 
Nr. 

crt. 

 
 

Anul școlar 

Procent 
 

promovabilitate 

 
1. 2016/2017 98,66% 

 
2. 2017/2018 96,08% 

3. 2018/2019 99,04% 

4. 2019/2020 97,75% 

 
           Dascălii din Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” țin cont de potențialul și interesele 
fiecărui elev, acordându-le tuturor copiilor și tinerilor șanse egale, formându-le deprinderi de 
muncă intelectuală și ajutându-i să învețe ”să învețe”. În ultimii patru ani școlari, colegiul nostru a 
avut un procent de promovabilitate la examenul de bacalaureat de peste 96%, clasându-se pe primul 
loc în ierarhia liceelor din județul Mehedinți. 
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Statistici rezultate Evaluare Naţională 
 

 
Nr. 

crt. 

 
 

Anul școlar 

Procent 
 

promovabilitate 

 
1. 2016/2017 100% 

 
2. 2017/2018 98,44% 

3. 2018/2019 100% 

4. 2019/2020 100% 

 
 
 
Statistici privind evoluţia numărului de premii la olimpiade şi concursuri 
 
 

Număr premii Anul școlar 
2016/2017 

Anul școlar 
2017/2018 

Anul școlar 
2018/2019 

Anul școlar 
2019/2020 

Etapa judeteana 328 338 542 114 
Etapa naţională 15 20 14 Nu s-au susținut 

Etapa 
internaţională 

2 1 1 Nu s-au susținut 

 
        Statisticile ne arată că numărul de premii obținute la olimpiadele și concursurile școlare, la 
aproape toate disciplinele studiate în școală, este în continuă creștere în ultimii  ani. În anul școlar 
2019 – 2020 ,din cauza pandemiei, parte din olimpiadele județene și cele naționale nu au putut fi 
organizate. 
 
II.2.1.7. PERSPECTIVE OFERITE ABSOLVENȚILOR 
 
          Profilul moral și acțional al absolventului Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” este 
caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de învățare și 
educație. 
Toate cadrele didactice au obligația morală și profesională să își organizeze lecțiile și activitățile 
extrașcolare și extracurriculare în așa fel încât să formeze elevi care să fie în stare: 

 Să-și cunoască propria valoare;  


 Să încerce să se autodepașească; 


 Să gândească independent; 


 Să-și rezolve singuri problemele;  


 Să-și planifice sarcini și să le îndeplinească; 


 Să învețe să se protejeze singuri;  


 Să comunice în mod eficient cu ceilalți;  

 Intenţia instituției noastre este de a se dezvolta în sensul sporirii calităţii actului educaţional: 
performanţă, atestate profesionale, activităţi educative extracurriculare. Idealul nostru este ca 
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fiecare absolvent să plece cu un dosar cât mai bun şi mai bogat: un CV bogat, o foaie matricolă cu 
note mari, diplomă de bacalaureat, atestate profesionale de limba engleză şi informatică, diplome de 
la olimpiade şi concursuri, certificate şi adeverinţe pentru o gama largă de activităţi educative şi de 
voluntariat. În limita posibilităţilor financiare ale familiei, colegiul nostru asigură elevilor cadrul 
pentru obţinerea unor certificate cu valabilitate europeană și mondială: ECDL și Cambridge. 
 

II.2.1.2. RESURSE UMANE 
 
Statistici privind evoluţia populaţiei şcolare la nivelul C.N. "Gheorghe Ţiţeica"  
 

Număr 
elevi 

Anul școlar 
2016/2017 

Anul școlar 
2017/2018 

Anul școlar 
2018/2019 

Anul școlar 
2019/2020 

Anul școlar 
2020/2021 

Gimnaziu 297 303 283 260 218 
Liceu 857 843 844 848 818 

 
Evoluţia numărului de clase: 
 

Anul școlar Ciclul 
gimnazial 

Ciclul 
liceal 

Total 

2016-2017 10 30 40 

2017-2018 10 29 39 

2018-2019 10 28 38 

2019-2020 9 28 37 

2020-2021 8 28 36 

 
Politica în domeniul resurselor umane este esenţială în dezvoltarea calităţii învăţământului.  
Analiza noastră, în acest domeniu va cuprinde următoarele aspecte: 
Gradul de acoperire cu personal didactic: 
 

Personal didactic angajat 71 
Personal didactic titular 60 
Cadre didactice detașate 4 
Cadre didactice suplinitoare 4 
Cadre didactice angajate la 
plata cu ora 

2 

Cadre didactice necalificate 
(limba spaniolă) 

1 

 
Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic 
Cu doctorat Grad didactic I Grad didactic II Definitivat Debutant 

4 49 11 4 3 
 
Personal didactic auxiliar - 7 
Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări: 

Funcţia Număr persoane Calificare (DA sau NU) 

Secretar 2 da 
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Administrator 1 da 
Administrator de 1 da 

Bibliotecar 1 da 
Laborant 1 da 

Informatician 1 da 
 
Total personal nedidactic angajat : 14 
Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări: 

Funcția Număr posturi Număr persoane 
Îngrijitor 10 10 
Muncitor 2 2 
Paznic de noapte 2 2 

 
 
II.2.1.3. RESURSE FINANCIARE  
 
IDENTIFICAREA NECESARULUI, PE CAPITOLE, CONFORM  PROIECTĂRII BUGETULUI  
ANUAL  
          În anul școlar 2020 - 2021 s-au asigurat condițiile de optimizare calității învățământului din 
liceul nostru prin creșterea nivelului de dotare al școlii. În cadrul acestor preocupări se înscriu:  

 lucrări de igienizare: săli de clasă, coridoare, toalete etc.;  
 reabilitarea și reamenajarea unor cabinete și laboratoare;  
 amenajarea, dotarea cu mobilier nou a unor săli de clasă, cabinete și laboratoare;  
 dotarea cu mijloace de învățământ și auxiliare curriculare necesare unui demers didactic 

modern și eficient .  
Compartimentul contabilitate a asigurat cadrul legislativ și financiar pentru efectuarea tuturor 
acestor activități prin solicitări de fonduri din sponsorizări și rectificări bugetare.  
 
IDENTIFICAREA RESURSELOR, INCLUSIV EXTRABUGETARE  
       În anul școlar 2020-2021, principalele surse de venituri extrabugetare au provenit din 
închirierile de spații și sponsorizări.  
 
ANALIZA UTILIZĂRII ACESTORA. MOTIVAȚIE, EFICIENȚĂ  
          Din bugetul local s-au achiziționat materiale pentru igienizare și repararea mobilierului școlar 
s-au achiziționat materiale de curățenie și consumabile (hârtie xerox, etc.). Totodată, au fost 
achiziționate materiale pentru lucrări de reparații și igienizare, iar din fonduri extrabugetare s-au 
procurat alte bunuri de inventar.  
          Din bugetul local s - a asigurat plata tuturor burselor și a altor drepturi bănești pentru elevi, 
cf. legislației în vigoare.   
          Pentru perioada următoare, cu ocazia întocmirii proiectelor de buget, echipa managerială, și 
Consiliul de Administrație vor trebui să aibă în vedere reparații și confecționarea/ achiziționarea de 
mobilier școlar și lucrări de reabilitare a clădirii școlii. 
 
II.2.1.4. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 
  

Activitățile educative din instituția noastră au ca finalitate formarea și dezvoltarea 
personalității tinerilor prin:  

- dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie intelectuală, morală, estetică, 
informațională și antreprenorială pentru a deveni o persoană activă, responsabilă, cu competențe de 
gândire critică;  

- dezvoltarea abilităţilor practice, a lucrului în echipă şi a disponibilităţilor afective optime 
pentru asigurarea egalității șanselor și pentru o integrare socio-profesională eficientă;  

- asimilarea cunoştinţelor ştiinţifice și utilizarea lor  transdisciplinară în medii culturale 
diverse;  



30 

 

- educarea în spiritul respectării drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului, al 
demnităţii şi al toleranţei, al atitudinii civice și democratice;   

- cultivarea respectului faţă de natură şi mediul înconjurător; 
 

II.3. ANALIZA INFORMAȚIILOR DE TIP CALITATIV 
 
Cultura organizațională 
 
         Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: cooperare, 
munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, 
libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Se 
întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, intelectualism, rutină, 
conservatorism, automulţumire. 
 Școala are un Regulamentul de organizare și funcționare care cuprinde norme privind atât 
activitatea elevilor, cât şi a cadrelor didactice. S-a elaborat, de asemenea, Codul de etică al 
profesorului. Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad 
înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, 
relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.  
       Conducerea ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, 
le respectă competenţele, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic. 
Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. 
 
Relaţii dintre diferite categorii de personal 
 


 relaţia director – profesori, profesori – profesori: 

 -s-a constituit o conducere democratică cu luarea deciziilor în comun. Are loc consultarea  
permanentă a responsabililor de comisii metodice. Se acceptă propunerile şi iniţiativele 
profesorilor; 
- în cadrul colectivului de profesori există, indiferent de vârstă şi specialitate, colaborare,spirit de 
echipă şi atmosferă propice desfăşurării procesului instructiv – educativ. 
 


 relaţia director – personal administrativ și celelalte categorii de personal: 

- personalul respectă sarcinile de serviciu, ierarhia este acceptată şi respectată; 
- Consiliul de administraţie apreciază contribuţia personalului şi o stimulează;  
- colaborarea profesori – personal administrativ asigură realizarea condiţiilor optime pentru 
desfăşurarea întregii activităţi didactice. 
 


 relaţia şcoală – părinţi: 

- există o colaborare bună între profesori, diriginți şi comitetele de părinţi, respectiv între 
conducerea şcolii şi Consiliul părinților pe şcoală, care se implică în organizarea şi buna 
desfăşurare a activităţii şcolare şi extraşcolare, și în atragerea surselor extrabugetare necesare 
bunului mers al vieţii şcolii. 
 


 relaţia Consiliul de Administraţie – Consiliul elevilor: 

Consiliul elevilor este antrenat în rezolvarea problemelor referitoare la respectarea 
Regulamentului de Ordine Interioară, organizarea unor activităţi extraşcolare cu caracter sportiv, 
cultural-artistic şi distractiv, asigurarea în mediul elevilor a unui climat de colegialitate şi de 
prietenie. Începând cu anul școlar 2015-2016, Consiliul elevilor desemnează un reprezentat cu drept 
de vot în Consiliul de administrație al școlii. 
 

 Grupuri de interese 
 
          În organizaţia noastră şcolară se identifică mai multe grupuri de interese binecunoscute : în 
primul rând , elevii, cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, personal nedidactic.  De obicei, 
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fiecare grup de interese gravitează în jurul unor lideri de opinie, de aceea este posibilă formarea  
unor subgrupuri determinate de vârstă, de interese de moment, de formarea iniţială. Caracterul 
flexibil, atât ca structură , cât şi ca număr  al acestor grupuri depinde , în primul rând, de tipul de 
relaţii ce se stabilesc între membrii acestora, nu neapărat în raporturi ierarhice. 
 


 Grupul format din elevi are o serie de interese ca : 

- servicii educaţionale de calitate; 
- lecţii atractive, eficiente, vii, astfel încât ei să fie permanent participanţi şi nu simpli ascultători;  
- acces la calculatoare şi la alte dotări ale şcolii; 
- activităţi educative extracurriculare care să satisfacă cerinţele acestora;  
- acces la informaţii şi schimburi de experienţă; 
- implicarea lor în procesul de decizie prin Consiliul elevilor din şcoală;  
- participarea lor la şedinţele Consiliului de Administraţie şi , în unele cazuri, la Consiliul 
Profesoral; 
- alocarea diferenţiată a resurselor de timp în vederea pregătirii olimpiadelor şcolare.  
 


 Grupul cadrelor didactice are interese ca : 

- realizarea unor activităţi de predare- învăţare – evaluare de calitate; 
- dezvoltarea profesională din punct de vedere ştiinţific, metodic, psiho-pedagogic; 
- dezvoltarea personală prin participare la activităţi de formare continuă (perfecţionare, schimburi 
de experienţă, cercuri pedagogice, comisii metodice etc.); 
- desfăşurarea activităţii didactice într-un mediu psiho- afectiv stimulativ şi echilibrat, cu 
recunoaşterea meritelor reale; 
- condiţii ambientale de muncă adecvate obiectivelor şcolii; 
- existenţa unei culturi organizaţionale de calitate; 
- posibilităţi de accesare permanentă a informaţiilor , inclusiv la disciplinele de bază şi a celor 
pedagogice. 
 


 Grupul personalului didactic auxiliar urmăreşte interese ca : 

- desfăşurarea activităţii într-un mediu psiho- afectiv stimulativ şi echilibrat, cu recunoaşterea 
meritelor reale; 
- posibilităţi de accesare permanentă a informaţiilor; 
- dezvoltarea profesională şi personală. 
 


 Grupul personalului nedidactic are interese cum ar fi : 

- desfăşurarea activităţii în condiţii de siguranţă şi confort; 
- îmbunătăţirea condiţiei umane prin cunoaşterea mijloacelor tehnice moderne; 
- relaţii bazate pe respect reciproc, la nivel ierarhic superior, cât şi cu elevii şi familiile acestora.  
 
Mediul social de proveniență al elevilor 
 
       Majoritatea elevilor liceului provin din familii cu venituri medii, dar preocupate de educația 
copiilor, asigurând acasă un mediu favorizant cu referire la resursele culturale minim necesare 
pentru a valorifica eficient oferta școlară existentă. 
 
Managementul unității școlare 
 
          Managementul Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” este asigurat de un director și un 
director adjunct, cadre didactice cu gradul I, profesori mentori, membri ai Corpului național de 
experți în management. 
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ANALIZA DIAGNOSTICĂ 
 
II.3.1. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 
 
II.3.1.1. CONTEXTUL EUROPEAN  
           În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene s-au produs progrese susţinute în realizarea 
efectivă a unui spaţiu european extins al educaţiei, în perspectiva cerinţelor societăţii și economiei 
bazate pe cunoaștere. Astfel, contextul european actual oferă o serie de documente de referinţă, cu 
rol important în regândirea, reorganizarea și armonizarea sistemelor de învăţământ, din perspectiva 
asigurării calităţii educaţiei și a mobilităţii profesionale și de studiu.  

Documentele europene cu impact și implicaţii semnificative asupra schimbărilor introduse 
în sistemul de învăţământ românesc sunt Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului 
Uniunii Europene privind competentele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi și 
Cadrul European al Calificărilor (European Qualifications Framework– EQF). Acestea au rol de 
repere decizionale majore pentru fundamentarea procesului de reforma a învăţământului 
preuniversitar din România și pentru faptul că sunt direct asociate cu strategia educației 
permanente.  

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind 
competentele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi conturează, pentru 
absolvenţii învăţământului obligatoriu, un „profil de formare european”structurat pe opt domenii de 
competenţă. Competenţele sunt definite ca ansambluri de cunoștinţe, deprinderi și atitudini care 
urmează să fie formate până la finele școlarităţii obligatorii. Structurarea acestor competente-cheie 
se realizează la intersecţia mai multor paradigme educaţionale și vizează atât domenii „academice” 
(de exemplu Comunicarea sau competenţele în Matematică, știinţe și tehnologie), precum și aspecte 
inter- și transdisciplinare, metacognitive, realizabile prin efortul mai multor arii curriculare. 
 
II.3.1.2. CONTEXTUL NAŢIONAL  
       Premisa politicii Ministerului Educaţiei Naţionale privind descentralizarea este consistentă. 
Strategia de descentralizare elaborata de Ministerului Educaţiei Naţionale își propune realizarea 
unor rezultate si efecte durabile la nivelul sistemului școlar:  
1. Eficientizarea activității și creșterea performanțelor 
2. Democratizarea sistemului educațional. 
3. Transparența decizională. 
4. Îmbunătățirea accesului și echității. 
5. Creșterea calității și relevanței ofertei educaționale 
6. Stimularea inovației, a responsabilității profesionale și a răspunderii publice.  
 
 
II.3.1.3 CONTEXTUL LOCAL  

Judeţul Mehedinţi este situat în partea de sud-vest a României, pe malul stâng al Dunării la 
ieşirea acesteia din defileu. Are o suprafaţă de 493289 hectare (2,1% din suprafaţa ţării) şi se 
învecinează cu judeţele: Caraş-Severin la vest, Gorj la nord şi Dolj la sud-est. La sud se învecinează 
cu Bulgaria şi Serbia.  

Din punct de vedere al organizării administrative în componenţa judeţului intră 2 municipii 
(Drobeta-Turnu Severin şi Orşova), 3 oraşe (Baia de Aramă, Strehaia şi Vânju Mare), 61 comune şi 
344 sate. Relieful judeţului format din munţi, podişuri şi câmpie, se înfăţişează sub forma unui 
amfiteatru dispus în trepte ce coboară dinspre nord-nord-vest spre sud-sud-est.  

Avantajat de poziţia geografică, cu deschidere la Dunăre, judeţul Mehedinţi a cunoscut încă 
din vechime o bogată activitate de comerţ, de transporturi navale în special cele de mărfuri. 
Transporturile rutiere dispun de o reţea de 1856 km, din care drumuri naţionale şi europene 374 
km. Poşta şi telecomunicaţiile îşi au începuturile în anul 1862 luând amploare în ultimii ani. O 
dezvoltare importantă în ultimii ani au cunoscut serviciile comerciale şi publice menite să satisfacă 
cerinţele crescânde ale populaţiei.  
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Închiderea unor întreprinderi nerentabile a mărit numărul șomerilor din județul Mehedinți, cu 
consecințe sociale și economice pentru zona noastră. La sfârșitul lunii iulie 2016, in evidentele 
AJOFM Mehedinți erau înregistrați un număr total de 11.305 șomeri, ceea ce corespunde unei rate 
a șomajului în județul Mehedinți de 9,86 %. Din totalul de 11.305  șomeri  înregistrați  (din  care  
4.663  sunt  femei),  2.505  sunt  șomeri  îndemnizați.  
Prognozele INS arată o rată a șomajului în scădere, de la 10,8% în 2016 la 8,3% în 2019.  

Lipsa locurilor de muncă în Drobeta Turnu Severin și imposibilitatea de suporta costurile de 
întreținere a locuințelor a determinat migrația populației șomere fie spre zonele rurale, fie spre alte 
țări europene, în speranța găsirii unui loc de muncă. Migraţia internă și internațională a dus la 
scăderea populaţiei judeţului.  

Evoluţia structurii pe grupe de vârstă a populaţiei județului Mehedinți relevă apariţia unui 
proces lent, dar constant de îmbătrânire demografică cu implicaţii negative pentru economie şi 
societate, datorită ratei scăzute a natalităţii, ce contribuie în mod direct la reducerea ponderii 
populaţiei tinere. Se aşteaptă ca şi în următorii ani tendinţa de scădere a populaţiei totale a județului 
Mehedinți să se menţină pe toate grupele de vârstă, aşa cum este previzionat prin extrapolarea 
proiecţiilor INS asupra populaţiei regiunii pentru perioada 2003-2025.  

Efectele social - economice ale acestei evoluţii a populaţiei județului din ultimii ani, vor fi 
de ordin negativ şi vor atrage după sine schimbări la nivelul diferitelor subpopulaţii (populaţia 
şcolară, populaţia feminină în vârstă fertilă, populaţia în vârstă de muncă ş.a.). Astfel, conform 
prognozelor INS, populaţia județului va fi în anul 2015 de 281,5 mii persoane, iar în 2025 de 254,6 
mii persoane, înregistrând o scădere în perioada 2005-2025 de 16,2%.  

De asemenea, la nivelul populaţiei de vârsta şcolară, tendinţa de scădere se menţine, pe 
toate grupele de vârstă şcolară; în anul 2015 populaţia totală de vârstă şcolară (7-14 ani) va fi 21,6 
mii persoane, iar în 2025 de 18,1 mii persoane, scăderea pe intervalul de timp 2005-2025 urmând a 
fi de 34,7 %. Pe segmentul de vârstă 15-24 ani, scăderea va fi în procent de 42,4% faţă de anul 
2005, fiind afectate efectivele de elevi şi normele didactice 
 
II.3.1.4. ANALIZA PESTE( politic, economic, social, tehnologic şi ecologic) 
 
Politicul  

Politica educaţională aplicată la nivelul Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” are la bază 
Legea Educației Naționale, ordinele și notificările care susțin punerea în aplicare a principiului 
descentralizării, flexibilizării și al descongestionării. În urma descentralizării administraţiei publice, 
comunitatea locală şi-a asumat, în mare parte, rolul de principal sprijin financiar al liceului, 
răspunzând, în limita posibilităţilor, solicitărilor managerilor, care sunt deschiși unui dialog 
constructiv. De asemenea, comunitatea locală are un rol esențial în inițierea și derularea tuturor 
proiectelor din școala noastră. 
 
Economicul:  

Din punct de vedere economic, se constată un declin la nivelul orașului prin închiderea unor 
întreprinderi, fapt ce a dus la creșterea ratei șomajului. În acest context, absolvenții de gimnaziu se 
orientează cu preponderenţă spre liceele teoretice în detrimentul școlilor profesionale.   

Deși legislația permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unităţilor de învăţământ, 
agenţii economici nu sunt foarte interesați în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru şcoli. 
Situația materială modestă a unor familii și gradul scăzut de implicare în supravegherea copiilor  
reprezintă principalele motive ale interesului scăzut față de educație, a absenteismului și chiar 
abandonului școlar în cazul unora dintre elevi.  

Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” a beneficiat în 2020 de fonduri pentru lucrări de 
modificări ale unor spații ale clădirii din str. Orly.   

Asociația de părinți a avut  contribuții la lărgirea bazei materiale a școlii. 
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Socialul: 
Existenţa lipsurilor, generatoare de delincvenţă în rândul elevilor, impune reorientarea 

termenului de educare a personalităţii elevului, insistându-se asupra contracarării efectelor negative. 
Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziţii diferite faţă de 
problematica educaţiei, existând şi grupuri de interes care nu o receptează ca pe un adevărat mijloc 
de promovare socială.  

Numai prin eforturile de educaţie, colaborarea cu părinții elevilor, formarea şi instruirea 
permanentă a adulţilor se vor putea atenua: creşterea şomajului, creşterea alarmantă a violenţei şi a 
ratei infracţionalităţii, deprecierea relaţiilor inter-umane, tendinţa de negare a autorităţii statului şi a 
instituţiilor sale, atitudinea civică pasivă, excluderea socială.  

În context legal, elevii cu situaţie materială precară vor beneficia de rechizite şcolare 
gratuite, burse sociale, bani de liceu,iar cei merituoși de  burse de merit, burse de studii și burse de 
performanță. 
 
Tehnologicul:  

Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” are suficiente spaţii pentru activitatea cadrelor 
didactice şi elevilor, utilate cu aparatura necesară. Patru laboratoare de informatică dotate cu 
calculatoare performante, un CDI dotat cu 6 calculatoare, un cabinet antreprenorial cu 10 
calculatoare și un ecran LCD, conectare la Internet pentru fiecare laborator și cabinet metodic, 
imprimante și calculatoare pentru fiecare cabinet, copiatoare, scanner,videoproiectoare, dotări ce 
înlesnesc desfășurarea în condiții optime a orelor de informatică și folosirea mijloacelor și 
metodelor moderne de predare pentru celelalte discipline. 
 
Ecologicul:  

Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” a inițiat activități de colectare a deșeurilor pentru a nu 
afecta mediul prin deșeurile produse în procesul educațional. 
 
 
II.4. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 
 

II.4.1. ANALIZA SWOT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 - 2020 
 

II.4.1.1. Management 
Puncte tari Puncte slabe 

- constituirea de echipe de lucru, care să permită o 
eficientizare a  activităţii manageriale şi a actului 
decizional  prin  delegare  de  sarcini,  pe  criteriul 
competenţei; 
-realizarea analizei diagnostice SWOT la nivelul 
catedrelor,  în  vederea  identificării  corecte  a 
obiectivelor  planurilor  manageriale  şi  sporirea 
eficienţei activităţii profesorilor; 
-proiectarea activităţii catedrelor prin elaborarea 
de  planuri  manageriale  ce  vizează  obiective 
deduse din analiza SWOT; 
- existenţa unui regulament intern; 
- existenţa  unei  strategii  manageriale  coerente 
bazată pe o analiză profundă a problemelor şcolii; 
- elaborarea unor fişe ale postului personalizate; 
- existenţa organigramei; 
-Consiliul  de  administraţie  cu  atribuţii  
concrete pentru fiecare membru şi plan de muncă; 
- existenţa unor structuri submanageriale (comisii 
metodice)  constituite  după  apartenenţa  la  arie 

-  insuficienta  implicare  a  cadrelor 
didactice, membre in comisiile de lucru; 
- număr insuficient de asistenţe şi 
interasistenţe 
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curriculară; 
Oportunități Amenințări 

- existenţa legii calităţii în educaţie - autonomia parţială a şcolii datorată 
necorelărilor legislative 

 
II.4.1. 2.Curriculum 

Puncte tari Puncte slabe 
- asigurarea unor standarde educaţionale înalte; 
- existenţa unor cursuri opţionale în specializările 
solicitate de elevi; 
-  evaluarea  cunoştinţelor  elevilor  bazată  pe  un 
sistem  de  testare şi  simulare  a  examenelor 
naţionale în scopul parcurgerii ritmice a materiei şi  
a  familiarizării  elevilor  cu  metodologia  de 
examen; 
- rezultate foarte bune la examenele naţionale, 
concursuri şi olimpiade şcolare; 
-  organizarea  unor  concursuri  cu  participare 
judeţeană şi naţională; 
- obţinerea certificatelor de competenţă lingvistică 
la  limba  engleză  (YLE,  PET,  CAE)  și 
organizarea acestor examene în școală; 
- plan de şcolarizare realist; 

- neconcordanţa între nivelul    
informaţional, pe de o  parte,  şi  materialul  
didactic,  aparatura  din dotare şi cartea 
bibliografică; 
- deschidere interdisciplinară încă modestă; 
- inconsistenţa evaluării sistemice; 
- ofertă puțin diversificată pentru clasele de 
liceu; 
- insuficienta utilizare a  metodelor  activ- 
participative  în demersul didactic; 
 - lipsa unei săli mari multifuncționale  

Oportunități Amenințări 
-  acces  rapid  la  informaţiile  privind  dinamica 
curriculumului; 
-  receptivitatea  manifestată  de  către  ISJ  şi MEN  
privind  introducerea  unor  discipline opţionale    şi    
specializări    care    corespund învăţământului 
modern; 
- interesul manifestat de unele organizaţii civice în 
domeniul educaţional; 

- planul  de  învăţămant  şi  programele  
şcolare prea  încărcate  la  anumite  
discipline centrează actul educativ pe 
aspectul informativ, teoretic în defavoarea 
celui formativ; 
-desele modificări ale strategiilor 
curriculare privind evoluţia 
învăţământului pe termen mediu şi lung; 
 

 
II.4.1.3. Resurse umane 

Puncte tari Puncte slabe 
 Cadre Didactice 
-  existenţa  unui  corp  profesoral  de  calitate,  cu 
calificare înaltă, implicaţi în activităţi de formare 
continuă; 
-  preocupări  pentru  cercetare,  participare  la 
sesiuni de comunicări ştiinţifice la nivel judeţean, 
naţional şi internaţional; 
-  buna  colaborare  între direcțiune, serviciul  
secretariat- contabilitate şi cadrele didactice; 
- cadre didactice implicate în activităţi şcolare şi 
extraşcolare care au ca scop creşterea prestigiului 
unităţii şcolare. 
 
Elevi 
- activităţi extraşcolare diversificate, în funcţie de 
interesele lor; 
- nivelul intelectual ridicat al elevilor care optează 
pentru această şcoală. 

Cadre Didactice 
- lipsa de interes a unor cadre didactice 
privind activităţile extracurriculare ; 
- relaţia profesor-elev: distantă , în 
puţine cazuri,fapt ce conduce la crearea 
unei stări de disconfort în unele 
colective de elevi. 
- insuficienta încadrare cu personal 
nedidactic; 
  
Elevi 
- elevi cu părinţi  plecaţi  în străinătate, 
care sunt lăsaţi în grija rudelor,care nu 
au un control eficient asupra lor; 
-  elevi  care  se  întorc  din  străinătate  
și  se acomodează   mai   greu,   dat   
fiind   lipsa   de cunoștințe specifice 
curriculumului românesc 
-folosirea, încă în mare măsură, a 
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- ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune 
este de 85%. 
- elevi cu rezultate deosebite la olimpiadele şcolare 
pe plan judeţean, naţional şi internaţional, şcoala 
situându-se pe primul loc în rândul şcolilor din 
judeţ.  
- existenţa unor elevi dornici de performanţă. 
- dorinţa elevilor de a se implica în activităţi 
extracurriculare , chiar și în organizarea lor. 
- existenţa unor elevi care sunt membri ai unor 
ONG-uri  cu o bogată experienţă în activităţi cu 
caracter comunitar. 
- existenţa unui număr destul de mare de absolvenţi 
care studiază în străinătate la 
universităţi de prestigiu şi disponibilitatea acestora 
de a menţine o relaţie apropiată cu şcoala. 

      

metodelor tradiţionale de învatare; 
- lipsa abilităţii de a lucra în echipă ; 
- lipsa unor abilităţi de comunicare 
orală, de interrelaţionare; 
-proveniența unor elevi din familii 
dezorganizate şi cu posibilităţi financiare 
modeste; 
 

Oportunități Amenințări 
Cadre didactice 
-numărul de întâlniri şi activităţi comune ale 
cadrelor didactice în afara orelor de curs 
favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea 
coeziunii grupului, o comunicare mai bună. 
-amplificarea nevoilor de comunicare a cadrelor 
didactice de diferite specialități. 
- politicile din sistemul educațional. 
- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare 
organizate de CCD, ONG, universităţi, 
-posibilităţile financiare de stimulare şi de 
motivare a cadrelor didactice, cât şi a elevilor cu 
performanţe şcolare. 
- implicarea în diferite proiecte şi programe  
-întâlnirile frecvente  între cadrele didactice şi 
părinţii elevilor 
(şedinţele cu părinţii la nivelul clasei / şcolii, 
consultaţiile). O mai bună relaţie a celor doi factori 
educaţionali esenţiali : familia şi şcoala. 
 
Elevi 
- posibilităţi financiare de stimulare a elevilor cu 
rezultate excepţionale la învăţătură; 
- implicarea elevilor în activităţi de educaţie non-
formale, fie în alte programe educative; 
- participarea la concursuri şcolare şi posibilitatea 
accederii în învăţământul superior pe baza 
rezultatelor de excepţie; 
- apariţia unor programe naţionale ce oferă burse 
de studiu în străinătate; 

Cadre didactice 
- criza de timp a părinţilor cauzată de 

actuala situaţie economică ce reduce 
implicarea 
familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se 

reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi 
în performanţa şcolară a elevilor. 
- participarea la cursurile de formare  

presupun  achitarea de taxe mari, în 
raport cu remuneraţia cadrului didactic. 
 
Elevi 
-realizarea unor activităţi 

extracurriculare formale; 
-neimplicarea tuturor părinţilor în 

activităţile şcolii; 
- scăderea demografică ; 
-lipsa timpului alocat de unii părinţi  

educaţiei şi pasarea responsabilităţii 
totale şcolii, 

 
 

II.4.1.4. Relaţii comunitare 
Puncte tari Puncte slabe 

- relaţii de colaborare bune cu Primăria, Consiliul 
Municipal, Consiliul Judeţean, Prefectura; 

-  dificultăți  în  realizarea  unor proiecte 
de anvergură de finanţare la nivel 
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-   realizarea   de   protocoale   cu   Poliţia   de 
Proximitate şi Jandarmeria; 
-  realizarea  de  parteneriate  cu  DJS,  DJT, 
Biblioteca Județeană, ONG-uri, Muzeul ,,Porțile de 
Fier,, alte unități de învățământ preuniversitar și 
universitar ; 
- realizarea de parteneriate cu licee din țară prin 
proiectele  derulate în școală; 
- preocuparea tuturor cadrelor didactice pentru 
promovarea   imaginii   şcolii   şi   mediatizarea 
rezultatelor  colegiului   și   activităților   educative 
extracurriculare desfășurate ; 

instituţional; 
- fonduri insuficiente de la bugetul local  

Oportunități Amenințări 
- interesul manifestat de părinţi privind educaţia 
elevilor  şi  asigurarea  unor  condiţii  optime  de 
desfăşurare a activităţii şcolare. 
-utilizarea mijloacelor moderne de comunicare online 
facilitează organizarea și desfășurarea rapidă și 
eficientă a unor activități extracurriculare, indiferent 
de distanța dintre partenerii de proiect. 

-  accentuarea  efectelor  negative  în  
educaţia elevilor din cauza unei 
comunicări tot mai dificile cu familia; 
 

 
II.4.1.5. Resurse financiare și materiale  
 

Puncte tari Puncte slabe 
- amenajarea unor săli de clasă cu mobilier nou, 
modern,  adaptat  vârstei elevilor  şi  adecvat  unor 
activităţi interactive; 
-  funcţionarea  unui  centru  de  documentare  și 
informare dotat cu 33 500 volume; 
-  dotarea  unor  cabinete  de  specialitate  cu 
calculatoare performante, conectate la Internet; 
- volumul mare al materialului didactic existent în 
cabinete şi laboratoare; 
- dotarea unor săli de clasă și laboratoare cu 
videoproiectoare performante 

-  uzura  fizică  şi  morală  a  unor  
materiale didactice; 
- insuficiente resurse din venituri 
proprii; 
- preocupări scăzute pentru atragerea de 
surse de finanţare extrabugetară; 

Oportunități Amenințări 
-  politica  managerială  bazată  pe  o  colaborare 
strânsă cu Comitetul Reprezentativ al Părinţilor 
contribuie la identificarea unor surse de finanţare 
extrabugetare 
- activitatea Asociației Pro Educația Țițeica ce se 
implică in atragerea de fonduri în scopul 
modernizării bazei materiale a școlii 

-  viteza  mare  în  uzura  morală  a  
aparaturii electronice şi informatice; 
- bugetul de austeritate al Primăriei; 
 

 
II.3. ANALIZA COMBINAŢIILOR SWOT 
 

În spiritul anticipării cerinţelor comunitare şi individuale, cadrele didactice şi elevii se 
implică permanent în descoperirea, formarea, înzestrarea cu competenţe specifice necesare 
integrării în viaţa socială. Rezultatele elevilor dovedesc un bun nivel de pregătire, munca elevilor şi 
profesorilor fiind recompensată de către Ministerul Educaţiei cu Diplomă de Excelenţă și de 
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Senatul României cu Diplomă de Onoare și Diplomă de Excelență pentru rezultatele obținute la 
examenele naționale și la concursurile și olimpiadele școlare. 

Activităţile extracurriculare sunt diverse, iar elevii se implică în mare măsură în realizarea 
acestora. De asemenea, ei sunt implicaţi în proiecte şi parteneriate educative. Marketingul 
educaţional promovat de şcoală vizează conştientizarea şi motivarea autorităţilor pentru asigurarea 
unor condiţii ambientale propice desfăşurării activităţii instructiv-educative la nivelul cerinţelor 
mileniului III. 
 

Factorii educativi responsabili pentru formarea tinerei generaţii sunt familia şi şcoala. 
Succesul activităţii de educaţie în şcoală poate fi asigurat numai printr-o bună conlucrare cu 
părinţii. Ca urmare, şcoala noastră se bazează în mare măsură pe părinţi, al căror rol, în mod firesc, 
este din ce în ce mai important atât în luarea deciziilor, cât şi în participarea directă la viaţa şcolii. 
 
5.CAPITOLUL III 
III.1.STRATEGIA PROIECTULUI 

Pentru Colegiul Naţional “Gheorghe Ţiţeica” opţiunile strategice se vor direcţiona pe toate 
cele patru domenii manageriale: 

1. dezvoltare curriculară; 
2. dezvoltarea resurselor umane; 
3. atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale;  
4. dezvoltarea relaţiilor comunitare. 

 
În domeniul curricular una din strategiile adecvate culturii organizaţionale ale liceului 

nostru este construirea propriei identităţi şi se are în vedere modul de administrare şi gestionare a 
planului cadru, construirea şi conceperea efectivă de curriculum, flexibilizarea programei şcolare 
prin CDS și SDS 

 
      În domeniul resurselor umane vom urmări:  

- asigurarea unui caracter procesual şi continuu al formării cadrelor didactice;  
- întărirea performanţei elevilor; 
- formarea  continuă în  domeniul managementului educațional  al echipei manageriale şi  a 

membrilor organizaţiei. 
  

            Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale este posibil să se 
realizeze prin :  
- granturi educaţionale; 
- programe de dezvoltare; 
- sponsorizări / donații; 
- închiriere de spaţii. 
 

     Pentru dezvoltarea relaţiilor comunitare, intenţiile şi acţiunile şcolii noastre de 
sensibilizare şi atragere a unor instituţii şi agenţi economici în sfera parteneriatului educaţional se 
vor dovedi eficiente şi realiste numai dacă vom veni în întâmpinarea cerinţelor 
sociale comunitare prin demersuri specifice:  
- instituirea unui echilibru între cererea şi oferta în educaţie;  
- pregătirea elevilor în sensul dezvoltării personale şi a inserţiei în comunitate; 
- satisfacerea cerinţelor comunitare specifice în domeniul educaţiei; 
- adaptarea procesului educaţional la schimbările de ordin social şi economic al României;  
- asumarea unui rol activ în raport cu nevoile, problemele şi priorităţile comunităţii.  
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III.2. ȚINTE STRATEGICE 
 

OPȚIUNI STRATEGICE 
 

        PDI-ul Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” prezintă în continuare clar, coerent, elocvent  
opţiunile  strategice,  cu  insistenţă  pe  corelaţia  dintre  ţinta  strategică, opţiunea curriculară,  
opţiunea financiară şi a dotărilor materiale,  opţiunea investiţii în 
resursa umană şi opţiunea relaţiilor comunitare:
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OPȚIUNI STRATEGICE 

Ținta 
strategică 

Opțiunea curriculară Opțiunea financiară 
și a dotărilor 
materiale 

Opțiunea resurse 
umane 

Opțiunea 
relațiilor 
comunitare 

1. Asigurarea 
unui 
management 
eficient, bazat 
pe motivare, 
implicare, 
participare. 

 

- Proiectarea și 
coordonarea unor 
activităţi didactice de 
calitate, din 
perspectiva 
incluziunii sociale, a 
dreptului la educație 
și a egalității de 
şanse, a realizării 
educaţiei de bază 
pentru toţi şi pentru 
fiecare în parte în 
funcție de nevoile 
personale și 
educaționale, a 
învăţării pe tot 
parcursul vieţii. 
- Proiectarea 
curriculumului la 
decizia şcolii 
conform specificului 
școlii și a nevoilor 

  educaționale 
specifice grupurilor 
de elevi; 
-Întocmirea 
programelor pentru 
disciplinele specifice 
C.D.S. 
- Orientarea 
activităţilor 
curriculare, îndeosebi 
înspre activitatea în 
echipă, flexibilitatea 
comportamentelor, 
adaptabilitate, 
încurajarea încrederii 
în sine. 
- Eficientizarea 
activităţilor prin 
promovarea celor 
care dezvoltă spiritul 
de echipă,cooperarea, 
înţelegerea,susţinerea 
reciprocă; 
-Păstrare/introducerea 
în CDS a 
disciplinelor ce

- Continuarea 
atragerii unor 
resurse financiare, 
materiale pentru 
reabilitare, 
modernizare, 
dotare cu mobilier; 
- Continuarea 
achiziţionării 
mijloacelor 
moderne 
audio-vizuale, 
a materialelor 
didactice şi de 
informare; 
-Implicarea 
Asociației Pro 
EducațiaȚițeica 
pentru a sprijini 
dotarea tehnico- 
didactico-materială  

 

- Dezvoltarea 
competenţelor 
manageriale 
prin participarea 
echipei de 
management la 
stagii, reuniuni, 
conferințe, 
dezbateri etc.; 
- Formarea în 
domeniul 
managementului 
calităţii, a 
mangementului 
riscului, a 
managementului 
resurselor umane 
și a grupurilor de 
elevi, inclusiv a 
celor cu nevoi 
speciale sau în 
dificultate; 
- Formarea 
educatorilor și 
educabililor 
pentru lucrul în 
echipă, pentru 
implicare, 
participare și 
responsabilizare; 
- Formarea / 
dezvoltarea 
competenţelor 
digitale.  

 

 - Relaţii de 
colaborare cu 
Primăria și 
Prefectura, cu 
ISJ și CCD, 
precum și cu 
alte instituţii 
ce reprezintă 
comunitatea 
locală și 
mediul 
universitar, cu 
Asociaţia Pro 
Educația  
Țițeica 
-Continuarea și 
cultivarea 
relațiilor cu 
organismele 
europene 
specifice 
statutului 
liceului 
( Britisch 
Concil). 
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 dezvoltă strategii de 
 comunicare, de 
 negociere, dezbatere 
etc. 

 

2. Creșterea 
nivelului de 
performanță a 
elevilor prin 
implementare 
a unui 
curriculum 
centrat pe 
dezvoltarea 
competențelor 
-cheie și prin 
încurajarea și 
motivarea 
elevilor să 
participe la 
concursuri și 
competiții 
școlare pentru 
ridicarea 
prestigiului și 
a atractivității 
liceului la 
nivel local, 
regional,  
național și 
internațional. 

 

- Evaluări pe 
parcurs şi finale 
concretizate în 
rezultate  bune și 
foarte bune (Evaluare 
națională şi 
bacalaureat ) și  
accederea elevilor la 
nivele de excelenţă, 
prin olimpiade, 
concursuri şcolare, 
examene (admitere la 
universități din țară și 
din străinătate); 
-Stimularea și 
susținerea 
profesorilor pentru a 
participa și a obține 
rezultate bune la 
diferite examene în 
specialitate și 
didactică modernă 
aplicată (masterate, 
doctorate, studii post- 
doctorale, grade 
didactice superioare) 
și  în coordonarea 
elevilor performanţi; 

- Implicarea unui 
număr cât mai mare al 
elevilor și cadrelor 
didactice în activități 
ce stimulează 
dezvoltarea personală 
și performanța în 
cadrul Proiectului 
Național SDS 

- Realizarea 
comunicării libere, 
deschise, 
argumentative, în 
cadrul activităţilor 
curriculare; 
- Continuarea 
studierii limbilor 
moderne și  păstrarea  
diversității 
lingvistice ; 
- Menținerea, 

- Stimularea 
 spiritului 
 competitiv, a 
 performanţelor 
 prin premierea, 
 sau acordarea 
 unor facilități 
 elevilor cu 
rezultate
 deosebite 
- Continuarea 
 achiziţionării 
 unor mijloace 
 moderne de 
învăţare, a unor 
materiale 
informative 
(calculatoare, 
laptopuri,video-
proiectoare,  
dicţionare,atlase, 
hărţi,albume, 
reviste,beletristică 
etc); 
- Favorizarea 
accesului elevilor și 
personalului 
didactic la carte și 
auxiliare didactice 
în format digital; 
- Atragerea 
finanțărilor 
pentru activități 
extracurriculare 
 menite să crească 
vizibilitatea liceului 

 - Implicarea  
profesorilor cu 
potenţial în 
obţinerea 
performanţelor 
  în educație; 
- Formarea 
/abilitarea 
personalului 
didactic pentru 
un demers activ 
– participativ, 
prin participarea 
la stagii deformare 
îndeosebi în 
domeniul TIC, 
 a didacticii 
moderne aplicate 
și a ameliorării 
relațiilor profesor -
elev- părinte, la 
schimburi de 
experiență 
(nivel local, 
național și 
internațional), 
conferințe și 
simpozioane în 
domeniul inovării 
didactice etc. 
-Promovarea 
activității echipei 
manageriale 
prin mijloacele 
proprii și prin 
intermediul celor 
mass- media; 
-Promovarea 
activităţilor 
elevilor şi 
profesorilor prin 
mijloacele 
proprii și prin 
intermediul 
celor mass-media. 

 
 

- Implicarea 
comunităţii 
locale în 
premierea 
olimpicilor. 
- Găsirea unor 
oportunităţi 
acordate de 
instituţii de 
învăţământ 
superior sau 
de alte instituții 
educaționale 
elevilor cu 
performanțe și 
coordonatorilor 
acestora. 

- Dezvoltarea 
unor relații 
educaționale cu 
mediul 
universitar 
local/ regional și 
național 
(programe și 
proiecte, 
activități de 
cercetare, 
concursuri, 
conferințe și 

simpozioane). 
 -Intensificarea 
cooperării cu 
mass-media cu 
scopul 
promovării 
evenimentelor 
din școală; 
-Continuarea și 
intensificarea 
relațiilor cu 
Primăria , 
Prefectura, CCD, 
cu alte instituții 
de învățământ cu 
scopul 
organizării 
unor activități 
comune și al 
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respectiv 
introducerea unor 
discipline din CDS, 
centrate pe 
problematici precum: 
Cultură și Civilizație, 
Istoria și Geografia 
unor state, Strategii 
de comunicare 
eficientă, Educaţie 
antreprenorială, 
Educaţie civică, 
Drepturile omului, 
Educaţie pentru 
sănătate, Educație 
artistică, Educație 
multiculturală  etc. 
- Învăţarea tehnicilor 
de redactare a unor 
tipuri de compuneri 
în limba română, dar 
și în alte limbi 
moderne 

-Abordarea 
interdisciplinară şi 
transdisciplinară a 
conţinuturilor 
disciplinelor de 
învăţământ; 
- Parcurgerea 
traseelor 
personalizate de 
formare; 
- Stimularea elevului 
pentru a deveni 
partener în propria  
activitate de învăţare 
și în întregul proces 
didactic și 
educațional ; 
- Învăţarea pe fond 
problematizant; 
- Abordarea cu 
prioritate a metodelor 
activ-participative și 
a strategiilor 
conforme acestora; 
Stimularea iniţiativei, 
a creativităţii, a 
dezvoltării 
aptitudinilor de 
cercetare, analiză și 
investigare; 
- Păstrarea/ 

susținerii 
demersurilor 
noastre 
educaționale. 

 



43 

 

introducerea în CDS  
a disciplinelor ce 
promovează 
activităţile centrate 
pe elev (dezbateri, 
competențe și 
abilități pentru viață, 
cultură generală 
particularizată etc.). 
-Stimularea 
participării elevilor 
din clasele liceale în 
parcurgerea 
modulelor de 
pregătire și în 
susținerea 
examenelor pentru 
obținerea 
certificatului de 
competență digitală  
recunoscut la nivel 
european - ECDL 

 
3.Optimizarea 
procesului 
didactic din 
liceu prin 
utilizarea 
mijloacelor 
moderne de 
predare – 
învăţare şi 
comunicare 
(TIC, 
multimedia 
ș.a.) și prin 
formarea 
continuă a 
personalului 
didactic și 
nedidactic.  
 

- Introducerea în 
procesul de predare –
învăţare a mijloacelor 
moderne audio – 
vizuale (pentru 
fiecare disciplină de 
studiu); 
- Realizarea lecţiilor 
în sistem 
informatizat, 
respectiv prin 
utilizarea 
tehnologiilor 
multimedia și a soft- 
urilor educaționale; 
- Introducerea ,în 
cadrul SDS, a unor 
activități ce vizează 
obținerea unor 
competențe în 
domeniul 
tehnologiei şi 
comunicării IT și 
media 
- Folosirea 
Internetului în 
activitatea didactică 
și educațională. 
-Asigurarea 

- Înlocuirea, în timp, 
a calculatoarelor 
neperformante din 
dotare; 
-Modernizarea  
reţelei de Internet; 
- Utilizarea 
platformelor 
educaționale           
e-learning 
( GoogleWorkspace, 
Office 365 A1,NEO 
LMS by Cypher 
Learning, 
highschoolenglish4y
ou.com Wikispaces 
–eTwinning, 
iTeach, Frog, 
Blackboard, 
Moodle -
Infocngt.ro, 
edmodo.com etc.) 
-Accesarea 
finanțărilor 
europene Erasmus 
+, acțiunea cheie 1, 
destinată formării 
personalului 
didactic și de 

- Sprijinirea 
formării 
personalului 
didactic pentru 
utilizarea 
mijloacelor 
moderne, precum 
și pentru predarea 
informatizată; 
- Participarea 
profesorilor la 
parteneriate și 
proiecte cu 
finanțare 
Erasmus+ sau la 
schimburi de 
bune practici la 
nivel național și 
european. 
- Stimularea 
profesorilor 
pentru a participa 
la cursuri de 
formare continuă 
care ar putea 
contribui la 
eficientizarea 
procesului 
didactic și 

- Depunerea unor 
programe și 
proiectelor de 
parteneriat prin 
care să 
achiziţionăm 
mijloace 
didactice 
moderne, cu 
sprijinul 
comunității 
locale (Primărie, 
Prefectură, ONG 
uri,asociația de 
părinți etc). 
- Cooperarea cu 
instituțiile locale 
și județene în 
vederea 
derulării în 
calitate de 
parteneriate a 
unor proiecte și 
programe cu 
finanțare 
europeană care 
au în vedere și 
stagii de formare 
continuă pentru 
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condiţiilor optime 
pentru trecerea de la 
un curriculum axat pe 
acumulare de 
cunoştinţe la un 
curriculum centrat pe 
formarea de 
competenţe necesare 
inserţiei pe piaţa 
muncii, pe dezvoltarea 
capacităţii de creaţie 
şi inovare, precum şi 
pe cetăţenia activă şi 
democratică; 
 

management; 
- Stimularea și 
susținerea 
personalului 
didactic pentru 
participarea la 
stagii de formare 
continuă din 
cadrul proiectelor 
POSDRU, cu 
finanțare 
europeană; 

 

educațional, 
precum și a 
dimensiunii 
relaționale; 
- Dezvoltarea 
prioritară a 
parteneriatelor 
şcolare, care pot 
contribui la 
ridicarea 
calităţii actului 
educaţional; 

personalul 
didactic și de 
management, 
respectiv 
cursuri de 
dezvoltare 
personală care 
să contribuie la 
creșterea 
calității 
procesului 
didactic și 
educațional 

4.Stimularea 
excelenței în 
educație prin 
participarea  
la programe, 
parteneriate şi 
proiecte 
naționale și 
europene. 

Propunerea, prin 
intermediul CDS, a 
orelor de educație 
antreprenorială și 
civică; 
-  Diversificarea 
ofertei educaționale 
prin implicarea 
elevilor și cadrelor 
didactice în 
Programul Național 
SDS ,,Performanță și 
dezvoltare personală”  
- Formarea unor 
competențe de 
comunicare  și  
abilități de gândire 
critică în domeniul 
media 

- Creşterea calităţii şi 
eficienţei procesului 

educaţional prin 
activităţi curriculare 
care promovează 
parteneriatul,  
cooperarea și  
dezvoltarea  
dimensiunii europene 
a educației;  
- Integrarea și 
realizarea unor 
activităţi din cadrul 
unor proiecte  
europene cu finanțare 
în cadrul 
curriculumului 
aplicat;   
-Diseminarea 
rezultatelor  

Atragerea de 
fonduri 
extrabugetare 
prin închirierea 
sălii de sport(în 
afara programului 
școlar); 
Atragerea de 
fonduri 
extrabugetare 
pentru finanțarea 
participării 
elevilor la 
concursuri 
simpozioane și 
tabere naționale și 
internaționale; 
Accesarea 
fondurilor 
naționale și 
europene 

  pentru participarea 
echipei de 
management, 
și a personalului 
didactic la stagii de 
formare, schimburi 
de experiență și 
bune practici, 
simpozioane, 
respectiv conferințe 

  naționale 
- Ameliorarea 
bazei tehnico- 
materiale și a 
logisticii din 
liceu prin finanțări 
europene,conform 
legislației 

- Stimularea 
excelenței prin 
facilitarea 
participării 
profesorilor la 
stagii, cursuri, 
programe și 
proiecte, 
schimburi de 
experiență și bune 
practici, 
conferințe, 
simpozioane; 
Formarea unor 
cadre didactice ca 
profesori –mentori 
în domeniul media  
- Diseminarea 
rezultatelor 
proiectelor, 
programelor și 
schimburilor 
educaționale 
prin organizarea 
de mese rotunde, 
dezbateri la 
nivel de liceu și 
la nivel de catedre 
și comisii; 
- Stimularea 
realizării 
activităților 
inter- și trans- 
disciplinare; 
- Stimularea 
activității în 
echipă, inclusiv 
cu participarea 
elevilor, 

-Depunerea 
 cererilor de 
 finanțare, la 
 nivel local și 
 județean, pentru 
 participarea 
 elevilor și 
 profesorilor la 
 activități care 
 susțin 
 excelența, 
 inovarea 
 didactică și 
 dezvoltarea 
 abilităților de 
 viață; 
 -Implementarea 
 unor activități 
 comune 
 autorităților 
 locale și
 județene, 
 ONG-urilor și 
 altor organisme 
 comunitare 
 (protecția 
 mediului, 
 promovarea 
 egalității de 
 șanse și a 
 incluziunii 
 sociale
 stoparea 
 traficului de 
 orice natură, 
accesul la 
educație, cultură 
și învățământ 
 etc). 
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parteneriatelor 
educaționale cu 
finanțare europeană 
prin implicarea 
elevilor, părinților și 
profesorilor. 

naționale și 
europene, respectiv 
a cerințelor 
specifice fiecărui tip 
de program; 
-Tipărirea şi 
răspândirea în 
comunitatea 
școlară și socială a 
unor materiale 
promoţionale 
(afişe, broşuri, 
cd-uri, dvd-uri, 
albume etc.) 
-Realizarea unor 
pagini web sau a 
blog-urilor 
specifice unor 
activități, proiecte 
sau programe 
naționale /europene. 
 

părinților, 
comunității locale, 
ISJ MH. 
 - Facilitarea 
Participării echipei 
manageriale și a 
profesorilor din 
liceu la stagii și 
programe de 
formare în 
problematica 
parteneriatelor 
(locale, naţionale, 
europene), 
respectiv în 
domeniul 
managementului 
proiectelor. 
 

- Realizarea 
unor activităţi 
comune liceu– 
comunitate 
locală; liceu– 
instituţii 
similare din 
ţară, liceu – 
instituţii 
educaţionale 
europene; 
- Implicarea 
autorităților 
locale în 
implementarea, 
promovarea și 
sustenabilitatea 
proiectelor și 
parteneriatelor 
educaționale cu 
finanțarelocală, 
națională sau 
europeană. 
 

 
 
                      OBIECTIVE SPECIFICE ȚINTELOR STRATEGICE  

 
Iată cum detaliază PDI-ul pașii și demersurile gândite pentru atingerea țintelor: 

 

Pentru realizarea Ţintei 1, managerii şi profesorii vor urmări: 
 

1.1. Să asigure o relaţie funcţională, coerentă, bazată pe motivare, implicare şi participare 
atât la nivelul liceului, cât şi la nivelul fiecărei clase/grupe de elevi, menținând deschisă și 
eficientă relația conducere-profesori-elevi-părinți;  
1.2. Să coordoneze desfăşurarea unor activităţi didactice de calitate ai cărei beneficiari direcţi 
sunt elevii; să ofere un model realist, posibil de urmat; 

 
1.3. Să dezvolte un management eficient al resurselor umane printr-o selecţie obiectivă a 
personalului didactic și nedidactic, conform legislației și normativelor în vigoare;   
1.4. Să dezvolte un management al resurselor materiale centrat pe economie, eficienţă ; 

 
1.5. Să promoveze imaginea liceulu i prin intermediul parteneriatelor, al mass-mediei locale 
şi centrale, a paginilor Web CNGT; 

 
1.6. Să implice autoritățile locale și județene, precum și părinții pentru dezvoltarea unei 
instituții deopotrivă de învățământ, educație și cultură de nivel european; 

 
1.7. Să formeze competenţe managerial-antreprenoriale şi să ghideze opţiunile elevilor 
pentru alegerea carierei. 

 

Pentru realizarea Ţintei 2, managerii şi profesorii vor urmări: 
 

2.1. Să desfăşoare activităţi didactice activ-participative, centrate pe activitatea școlară a 
elevilor, precum și pe formarea competențelor și abilităților de viață 
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2.2. Să coordoneze elevii pentru obţinerea performanţelor în domeniul lingvistic; tot mai 
mulţi elevi să promoveze cu succes examenele de competenţă lingvistică (Cambridge). 
 2.3. Să dezvolte strategii de comunicare eficientă, precum și de argumentare în cadrul 
tuturor disciplinelor de învăţământ (TC, CD şi CDS);  
2.4. Să dezvolte în rândul elevilor competenţe şi abilităţi pentru viață (antreprenoriale ,de  
cetățenie democratică, simț estetic, educație pentru sănătate, respect pentru natură etc.);  
2.5. Să îndrume şi să coordoneze elevii pentru obţinerea performanțelor la evaluarea pe 
parcurs şi la evaluarea finală (certificate de competență lingvistice și digitale, evaluări 
naționale, bacalaureat național), precum și la olimpiade/concursuri şcolare, la sesiuni de 
comunicări ştiinţifice, competiţii sportive etc;  
2.6. Să formeze echipe de elevi reprezentative/competitive la nivel judeţean, național şi 
internaţional; 
2.7. Atragerea cât mai multor elevi și  cadre didactice în activități ce stimulează dezvoltarea 
personală și performanța din cadrul Proiectuluin Național SDS   
2.8. Să formeze un corp profesoral de elită, implicat și devotat profesiei de dascăl.   
2.9. Stimularea participării elevilor din clasele liceale în parcurgerea modulelor de pregătire și 
în  susținerea examenelor pentru obținerea certificatului de competență digitală  recunoscut la 
nivel european - ECDL  
2.10. Să acceseze fonduri extrabugetare pentru finanțarea unor activități educaționale: 
simpozioane, conferințe, festivaluri, festivități, lansări de carte, concursuri, sesiuni de 
comunicări științifice pentru profesori și elevi;   
2.11. Să atragă finanțări extrabugetare de la comunitatea locală și județeană, prin intermediul 
Asociației Pro Educația  Țițeica sau prin intermediul mediului economic și de afaceri 
 
2.12. Să promoveze activităţile elevilor şi profesorilor prin mijloacele proprii și prin 
intermediul  mass-media; 
2.13. Să atragă finanțări pentru activități extracurriculare menite să crească vizibilitatea școlii, 
cu participarea elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal, a  părinților acestora, 
precum și a reprezentanților comunității locale și a mediului de afaceri; 

 
Pentru realizarea Ţintei 3, managerii şi profesorii vor urmări:  
 
3.1. Să îmbogăţească/ să modernizeze  baza didactico-materială din liceu;  
3.2. Să formeze și să dezvolte o cultură profesională în jurul computerului;   
3.3. Să integreze mijloacele moderne audio-vizuale, respectiv calculatorul și 
videoproiectorul în activitatea curriculară, extracurriculară ;  
3.4 Să utilizeze TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare; 
3.5. Să asigure condiţiile optime pentru pregătirea profesorilor în vederea implementării unui 
curriculum centrat pe formarea de competenţe; 
 
3.6. Să sprijine accesarea finanțărilor europene Erasmus+, acțiunea cheie 1, destinată formării 
personalului didactic și de management; 
 
3.7. Să stimuleze și să susțină personalul didactic în vederea participării la stagii de formare 
continuă din cadrul proiectelor POSDRU, cu finanțare europeană; 
 
3.8. Să susțină profesorii în vederea participării la cursuri de formare continuă care ar putea 
contribui la eficientizarea procesului didactic și educațional, precum și a dimensiunii 
relaționale;  
3.9. Să dezvolte prioritar parteneriate şcolare, care pot contribui la ridicarea calităţii actului 
educaţional; 
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3.10. Să coopereze cu instituțiile locale , județene  și naționale în vederea derulării în calitate de 
parteneri a unor proiecte și programe cu finanțare europeană 
 

Pentru realizarea Ţintei 4, managerii şi profesorii vor urmări: 
 
4.1. Să cunoască elemente ale culturii locale, tradiţionale.  
4.2. Să promoveze aceste valori în comunitatea locală, naţională, internaţională.  
4.3. Să participe la evenimente culturale din comunitatea lor.  
4.4. Să respecte valorile culturale ale altor comunităţi.   
4.5. Să participe în echipele ce reprezintă liceul la manifestări culturale locale, naţionale, 
internaţionale. 
4.6. Să iniţieze şi să deruleze proiecte interinstituţionale, locale, naţionale şi internaţionale;   
4.7. Să stimuleze participarea cât mai multor elevi în activitățile specifice implementării și 
sustenabilității proiectelor naționale și programelor cu finanțare europeană;  
4.8. Să împărtăşească idei şi bune practici în domeniul educaţional şi comunitar;  
4.9. Să colaboreze eficient cu partenerii din proiectele și programele educaționale naționale și 
europene;  
4.10. Să coordoneze elevii pentru realizarea unor produse finale, pragmatice, utile, transferabile 
în alte contexte educaţionale; 
 
4.11. Să disemineze rezultatele proiectului/proiectelor în comunitatea şcolară, locală, naţională;  
4.12. Să realizeze și să aplice activități din tematica proiectului / proiectelor în plan curricular şi 
extracurricular. 
 
CONSULTAREA, MONITORIZAREA ŞI  EVALUAREA PDI  
1. Consultare 
Acţiuni în vederea actualizării, monitorizării, evaluării PDI:  
1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor;   
2. Informarea actorilor educaţionali în legătură cu procesul de elaborare a PDI;   
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PDI prin: chestionare aplicate elevilor, 

părinţilor, profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, autorităţilor locale; interpretarea datelor 
statistice la nivel regional şi local. Colaborarea cu celelalte şcoli din judeţ pentru colectarea 
şi prelucrarea informaţiilor în vederea analizei mediului extern;  

4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare;   
5. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 

personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, 
elevilor şcolii, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi cu partenerii sociali ai şcolii;  

6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea 
obiectivelor şi priorităţilor;  

7. Elaborarea planurilor operaţionale; 
 

Surse de informaţii: 
 
• Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, 
Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele şcolii, oferta de 
şcolarizare etc); 
 

• Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de 
Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii 
– secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă); 
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• Documente de prezentare şi promovare a şcolii; 
 

• Site-uri de prezentare ale judeţului Mehedinți; 
 

• Chestionare, discuţii, interviuri; 
 

• Rapoarte scrise ale ISJ întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală. 

 

2. Monitorizarea şi evaluarea 
Implementarea PDI - ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii, iar procesul de 
monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PDI prin: 
 
• întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 
 

• prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 
Administraţie; 

 

• activităţi de control intern; 
 

• corectare periodică şi actualizare. 
 

a) Monitorizarea 
Monitorizarea acestui plan se va realiza  pe toată perioada cuprinsă, urmărindu-se 

mobilizarea eficientă a resurselor umane (profesori, elevi, părinţi) şi non-umane în vederea 
realizării indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv. În procesul de monitorizare se 
urmăreşte :  
- comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor;   
- mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor;  
- analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor;   

Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate 
didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi. Fiecare domeniu 
funcţional va fi analizat şi se va interveni în stabilirea priorităţilor la un moment dat. Realizările 
sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza managerială 
semestrială şi vor fi aduse în discuţia Consiliului profesoral al şcolii. Principala grijă în 
monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne adresăm şi la care ne 
raportăm: elevii, părinţii, cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea locală şi partenerii de 
proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii. 
 

Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a 
descriptorilor stabiliţi.  
Ca instrumente de monitorizare se folosesc : 
 
• observaţiile 
 

• discuţiile cu elevii 
 

• asistenţa la ore 
 

• sondaje scrise şi orale 
 

• întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, Consiliu de Administraţie, Consiliu 
profesoral etc. 
b) Evaluarea  

Evaluarea PDI se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la finele anului şcolar 
2021-2022 când se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se vor face corecturile necesare 
pentru un plan de acţiune al şcolii viitor adaptat, evident, situaţiilor ce se impun la momentul 
potrivit. 
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Instrumente de evaluare 
 
Evaluarea acestui proiect îşi propune proceduri prin care să se poată stabili următoarele : 
 
• raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate; 
 

• acţiuni corective în situaţii când performanţa e mai mică decât aşteptările. Evaluarea va fi 
făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, folosind ca instrumente de evaluare 

următoarele: 
 
• autoevaluare 
 

• interevaluări 
 

• declaraţii de intenţii 
 

• interviuri de evaluare 
 

• observaţii folosind ghiduri de observaţie 
 

• fişe de apreciere 
 

• diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului  
În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor din prezentul proiect al şcolii, se va 

acorda atenţie următoarelor elemente : 
 
• respectarea misiunii şi a viziunii; 
 

• urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect; 
 

• analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte; 
 

• corelaţia dintre resurse și obiectivele alese; 
 

• stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare în cadrul 
fiecărei ţinte; 

 

Responsabilităţi  
Responsabilităţile pentru actul de evaluare menit să furnizeze factorilor care gestionează 

activitatea de învăţământ, informaţiile privind modul şi etapele de realizare a obiectivelor 
propuse, sunt distribuite astfel: 
 
• Managerii urmăresc obiectivele legate de oferta educaţională, evoluţia în carieră a cadrelor 

didactice, creşterea performanţelor şcolare şi parteneriate; 
 

• Responsabilii comisiilor metodice  răspund pentru creşterea randamentului şcolar; 
 

• Consilierul educativ are responsabilitatea  problemelor de educaţie din şcoală, cât şi ale celor 
legate de activităţile extraşcolare şi extracurriculare. 

 

c) Indicatorii de performanţă  
Din perspectivă managerială o evaluare corectă şi oportună este menită să asigure o funcţionare 
optimă a sistemului de formare din şcoală. Dintre posibilii indicatori de performanţă amintim : 
• furnizarea unor informaţii utile despre starea sistemului de formare din şcoală; 
 

• stabilirea unor criterii obiective ca termeni de referinţă în evaluare, pentru atribuirea de 
semnificaţii datelor obţinute prin evaluare şi emiterea de judecăţi de valoare (aprecieri 
obiective); 
 

• enunţuri prin care să fie prezentate sintetic datele şi concluziile ce se desprind din evaluare; 
 

• adoptarea unor decizii corecte pentru reglarea sistemului atunci când, prin monitorizare 
 

şi evaluare, se impune acest lucru. 
 

Ne propunem ca în perioada 2021-2025:  
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• Să înregistrăm o cât mai redusă mişcare a personalului didactic, exceptând necesarul pentru 
completarea cu personal în urma pensionărilor, rezervărilor, vacantărilor.  
 
• Să completăm necesarul personalului de întreținere şi pază. 
 
• Susţinerea fiecărui profesor în participarea la cursuri de formare (cel puţin 90 de credite în 
următorii 5 ani) 
 
• Să încadrăm personal calificat (eventual prin concurs intern). 

 
Din Programul de promovare al liceului în comunitate, am reţinut că imaginea este un 

factor important și putem spune că imaginea reprezintă ansamblul reflectărilor de natură 
materială sau imaterială, cu conținut rațional sau emoțional, ale unor obiecte sau fenomene, 
produse sau servicii, mărci sau întreprinderi, formate de-a lungul timpului în conștiința unui 
individ. Instituțiile trebuie să acorde o foarte mare importanță constituirii și menținerii unei 
imagini favorabile pentru ele și serviciile prestate. Imaginea este de o foarte mare importanță 
pentru toate strategiile promoționale pentru că ea reprezintă, de fapt, fața unei firme, a unui 
produs sau a unei mărci. 
           Psihologia și sociologia ne arată că obiectivul principal în contactul uman este 
înțelegerea celuilalt, iar punctul de plecare pentru dezvoltarea oricărui tip de relație este 
comunicarea. 

În societatea actuală, un produs sau un serviciu bun are nevoie și de o forță care să 
sensibilizeze potențialii beneficiari, să le influențeze comportamentul de cumpărare și de 
consum. Această forță este promovarea. Indiferent de natura produsului sau serviciului oferit  
promovării îi revine rolul de "funcție linie" ce concură la bunăstarea instituției, la atingerea 
obiectivelor propuse. 

Noțiunea de promovare provine din latinescul "promovare" adică ,,a pune, a scoate în 
față, a comunica,,. În sens larg însă, și din ce în ce mai acceptat, promovarea este o activitate de 
marketing care urmărește și cercetarea, căutarea unei bune satisfaceri a cerințelor 
beneficiarului. Promovarea vizează în același timp mesaje emise și transmise pe diverse căi 
agenților vizați, de unde reiese și legătura dintre promovare și sistemul de comunicare al unei 
instituții, sistem ce presupune politici și instrumente ca publicitatea, reclama, relațiile cu 
publicul. 

Școala, ca instituție, este permanent o sursă de mesaje prin care vrea să-și întărească 
prestigiul și imaginea, dar, în același timp, este și o receptoare de mesaje. Informațiile ce le 
prezintă publicului trebuie permanent armonizate și selectate pentru a nu produce reacții de 
adversitate, de confuzie cu alte informații ale altor instituții. 
Paralel, fiecare sursă de comunicație trebuie să fie suficient de puternică, de atrăgătoare pentru 
a fi identificată din alte surse, credibilă, adică să corespundă sistemului de valori ale 
destinatarului. 

Informațiile ce le recepționează instituția trebuie tratate cu atenție mai ales când se 
înregistrează o diminuare a prestigiului, o reținere, elemente ce folosesc la revizuirea politicii 
instituției. Este deci vorba de un sistem de comunicare în sens dublu prin care se receptează și 
cum au fost înțelese mesajele de către destinatari. 

Interacțiunea organizațiilor cu publicul oferă cadrul desfășurării unor eforturi specifice, 
de tipul campaniilor de relații publice privind promovarea imaginii școlii. Studiul campaniilor 
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reprezintă cercetarea continuă a factorilor care conferă unei organizații viabilitate și 
credibilitate în mediul socio-economic și politic global. 

Campaniile sunt eforturi coordonate, ample și orientate spre atingerea unui anumit 
obiectiv sau a unui set de obiective corelate, care vor permite organizației să atingă, în viitor, 
un scop pe termen lung. Sunt construite și elaborate pentru a aborda o temă, pentru a rezolva o 
problemă sau pentru a corecta sau îmbunătăți o situație. Ele ating aceste scopuri schimbând o 
lege sau o opinie, întărind un comportament, o lege sau o opinie dezirabile, dar contestate de 
ceilalți. 
În literatura de specialitate pot fi identificate cinci principii ale campaniilor de succes privind 
promovarea imaginii scolii: 
- identificarea nevoilor, a intereselor, a obiectivelor și posibilităților publicului ce sunt  

prioritare; 
- planificarea și executarea campaniei într-un mod sistematic; 
- monitorizarea și evaluarea continuă pentru a vedea ce funcționează și unde trebuie făcute 
eforturi suplimentare; 
- luarea în considerare a rolurilor complementare ale comunicării interpersonale cu mass-
media; 
- selecția unor media potrivite pentru fiecare public prioritar. 
         Promovarea imaginii instituționale s-a dezvoltat continuu de la reclama clasică în mass-
media (presa, radio, TV), publicitate (prin pliante, postere, cataloage etc.), până la realizarea 
site-urilor de prezentare pe Internet și participări la manifestări cu caracter expozițional.  

   Un loc aparte în cadrul acțiunilor de promovare l-a avut dezvoltarea relațiilor publice:      
realizarea de articole, acordarea de interviuri, participarea la emisiuni radio-TV, organizarea de 
conferințe de presă sau întâlniri. 
        Pentru o mai bună imagine a liceului, comisia de promovare a elaborat un program 
coerent, concretizat printr-o politică de promovare prin: 
- promovarea activității echipei manageriale prin mijloacele proprii și prin intermediul celor 
mass-media; 
- promovarea activităţilor elevilor şi profesorilor prin mijloacele proprii și prin intermediul 
celor mass-media; 
- urmărirea traseului individual al absolvenţilor liceului;  
- realizarea unui nou site al colegiului; 
- derularea unor proiecte cu rol în formarea unei atitudini pozitive față de problemele mediului 
în care trăim și ne desfășurăm activitatea; 
 

În final, putem concluziona că această unitate şcolară practică un învăţământ cu 
standarde ridicate de calitate, într-o şcoală de nivel european. 
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