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1.Argument 
 

Proiectul de dezvoltare institutionala reprezintă voinţa şi strategia 
managementului din Colegiul Naţional Emil Racoviţă în competiţia pe 
plan local, naţional şi în cadrul efortului general de creare a unui sistem 
de valori corespunzător instituţiilor de învăţământ preuniversitar. Prin 
acest proiect  se conştientizează necesitatea ameliorării permanente a 
activităţilor, se stabileşte cadrul adecvat pentru introducerea 
schimbărilor şi se creează un sistem de urmărire şi evaluare a efectelor 
acestor schimbări.  
Componentă a sistemului de învăţământ preuniversitar din Bucureşti, 
Colegiul Naţional Emil Racoviţă este o instituţie de stat care oferă servicii 
şi programe de pregătire studii aprofundate în domeniul învăţământului 
primar, gimnazial şi liceal  umanist, realist şi sportiv. 
Pornind de la  necesitatea, tot mai accentuată, de a se deschide spre 
societate, privită ca o însumare a indivizilor, organizaţiilor şi instituţiilor 
care o compun, Colegiul Naţional Emil Racoviţă  consideră Proiectul de 
dezvoltarea instituţională ca fiind elementul de referinţă majoră în 
elaborarea şi fundamentarea direcţiilor viitoare privind dezvoltarea 
acestei unităţi de învăţământ şi armonizarea deciziilor ce se vor lua cu 
necesităţile şi cerinţele privind pregătirea unor clienţi de “calitate” 
superioară. În acest sens, Proiectul  de Dezvoltare Instituţională 
constituie un element fundamental în cadrul managementului Colegiul 
Naţional Emil Racoviţă pentru că: formulează obiectivele şi programele 
pentru atingerea acestor obiective, defineşte mediul în care organizaţia 
funcţionează şi serviciile pe care le aduce comunităţii, stabileşte modul 
de recepţionare şi interpretare a semnalelor venite dinspre societate şi 
căile prin care acestea sunt valorificate şi se vine în întâmpinarea acestor 
semnale. 
Prin întreaga sa activitate Colegiul Naţional Emil Racoviţă dovedeşte că 
este o instituţie de stat care respectă şi promovează legislaţia şi 
recomandările specifice învăţământului preuniversitar. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 3

 
2.Viziune 
 
 
Colegiul Naţional Emil Racoviţă îşi propune ca performanţele 
profesionale, educative şi sportive, diplomele de bacalaureat şi 
atestatele profesionale ce poartă marca CNER să devină tot mai 
prestigioase, să se bucure de recunoaştere-să fie preferate altor oferte-, 
atât în sistemul de învăţământ universitar sau pe piaţa muncii, cât şi în 
comunitatea locală, la nivelul Capitalei, naţional şi internaţional. 
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3.Misiune 
 
Colegiul Naţional Emil Racoviţă este o institutie publica a carei misiune 
este sa promoveze si sa sustina – în comunitatea locala, la nivelul 
Capitalei, national si international – dezvoltarea unor componente 
culturale specifice.  
În contextul actual, aceste componente sunt:                                                                                                                      
 
-o cultura a actiunii bazate pe cunoastere sistematica si inovatoare 
(cultura a competentei stiintifice si tehnologice, competentei 
organizationale si a competentei cetatenesti). Misiunea de a oferi diferite 
servicii sociale şi culturale membrilor comunităţii educationale,  dar şi 
celor din afara ei, prin: dezvoltarea şi difuzarea valorilor cultural-
ştiinţifice; cristalizarea culturii politice şi civice; schimbarea mentalităţii şi 
atitudinilor; 
 
-o cultura a învatarii permanente si inovatoare;  
 
-o cultura a dezvoltarii personale si morale;                                                                                 
 
-o cultura a atitudinii proactive si participarii ; 
 
-o cultura a dezvoltarii personale;                                                                                           
 
-o cultura a integrarii în diversitate si a globalizarii, în conditii de respect 
al identitatii si de reciprocitate.  
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4.Obiective strategice: 
 
Dezvoltarea globală, echilibrată şi armonioasă a colegiului; 
 
Aplicarea permanentă a unui management strategic însoţit de un  proces 
de planificare eficientă pe coordonatele stabilite pentru evoluţia viitoare , 
cu receptarea permanentă a cerinţelor comunităţii; 
 
Asigurarea echilibrului între democraţie, participare colectivă şi 
transparenţă pe de o parte şi eficienţă, fermitate, rapiditate şi 
fundamentarea obiectivă, pe de altă parte, în luarea deciziilor; 
 
Impunerea principiului calităţii – element vital pentru activitatea 
Colegiului Naţional Emil Racoviţă şi stabilirea unor procese efective de 
asigurare şi evaluare a acesteia, la toate nivelurile. 
 
În aplicarea Proiectului de dezvoltare instituţională Colegiul Naţional Emil 
Racoviţă va avea în vedere permanent următoarele principii:   
 
În domeniul învăţământului:                                                                                                                    
-Acces liber la profesionalizarea personalui didactic şi didactic auxiliar în 
susţinerea ciclurilor de învăţământ specifice colegiului nostru, astfel încât 
60% din cadrele didactice să deţină gradul didactic I sau titlul de doctor 
in stiinte; 
 
-Învăţământ formativ bazat pe dezvoltarea personalităţii, a iniţiativei şi a 
capacităţii de opţiune; întregul personal didactic să fie iniţiat în utilizarea 
AEL, să deţină un certificat TIC prin CCD sau alte instituţii specializate; 
 
-Extinderea formelor şi domeniilor de învăţământ pentru reconversia 
profesională a absolvenţilor-cursuri de antrenori înot, sarituri in apa, polo 
pe apă şi tenis de câmp . 
 
În domeniul managementului şi a resurselor umane: 
 
-Utilizarea eficientă, cu randament maxim, a resurselor umane; 
-Transparenţa deciziilor şi motivarea acestora, 
-Creşterea autonomiei decizionale; 
-Cooptarea managerilor de la catedre şi compartimente în actul 
decizional-strategic al colegiului; 
-Pregătirea managerială şi perfecţionarea continuă a personalului 
didactic şi administrativ; 
-Informatizarea şi descentralizarea serviciilor; 
-Schimburi de experienţă cu tematici didactice şi administrative realizate 
cu unităţi similare din ţară şi străinătate; 
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-Creşterea cointeresării, motivării şi implicării personalului didactic şi 
administrativ în întreaga activitate din şcoală; 
-Acoperirea integrală a posturilor didactice cu personal propriu; 
-Sporirea controlului privind corectitudinea şi calitatea activităţii  
didactice. 
 
În domeniul finanţării: 
-Utilizarea eficientă a resurselor bugetare 
-Creşterea resurselor financiare proprii (extrabugetare). 
 
În domeniul infrastructurii 
 
-Dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor şi dotărilor pentru învăţământ, şi 
servicii; 
-Realizarea unor infrastructuri de comunicaţii performante; 
-Modernizarea bibliotecii, a atelierului de multiplicare, precum şi a 
activităţii editoriale. 
-Realizarea autonomiei energetice prin utilizarea unor forme de energie 
neconventionala panouri fotovolatice, utilizarea ledurilor pentru iluminat. 
-Utilizarea unor surse de apa potabila de mare adancime pentru elevi si 
personalul scolii. 
-Realizarea unei Sali de sport si extinderea cu 4 sali de clasa a localului 
colegiului 
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5.Diagnoza 
Istoric 
 
 În 1732, Nicolae Ceauşul ctitorea Mănăstirea Caimata, nu departe de 
Piaţa Rosetti de astăzi, în cadrul căreia a luat naştere , în anul 1847, 
Şcoala nr.2 Caimata, din vopseaua de galben, una din primele instituţii 
de învăţământ public din Bucureşti. 
Au trecut 166 de ani de învăţământ, de educaţie, de istorie, acesta este 
trecutul Liceului Emil Racoviţă. În 1882, documentele de arhivă 
menţionează existenţa Şcolii publice primare de băieţi nr.4. Prefacerile 
pe care le-a cunoscut Bucureştiul către finele veacului al XIX-lea au 
afectat şi unele construcţii mai vechi , cum era Mănăstirea Caimata, 
demolată în 1892 pentru lărgirea bulevardului Carol I.Din acel moment, 
Şcoala de băieţi nr.4, noua denumire a şcolii, îşi va desfăşura activitatea 
în localul închiriat pe bulevardul Pache până în anul 1940.În octombie 
1935 a început construcţia actualului local din Şos.Mihai Bravu 169, după 
proiectele marelui arhitect din perioada interbelică, Horia Creangă. 
Localul şcolii a fost inaugurat în 11 decembrie 1941 în prezenta regelui 
Mihai, a familiei regale, a autorităţilor vremii. 
Între 1892 şi 1919 Şcoala primară de băieţi nr.4 din Pache nr.120 a 
constituit un focar de cultură,un loc în egală măsură de instruire pentru 
copii din zona Iancului, Vatra Luminoasă, Pache Protopopescu, 
Agricultori, Mihai Bravu şi, în acelaşi timp, de educaţie, prin implicarea în 
multiple activităţi artistice sau sociale, după cum mărturisesc 
documentele şi presa vremii. Astfel, sala de teatru a şcolii era folosită de 
trupe profesioniste pentru diverse spectacole, de asociaţii şi fundaţii 
culturale,  precum Asociaţia Mihai Eminescu, Societatea Ion Creangă, 
care avea între membrii fondatori pe Camil Petrescu, Mihail Iliescu, Radu 
Sachelarie, Radu Popescu, reputaţi oameni de cultură, foşti elevi ai şcolii 
nr.4, fapt reieşit din afirmaţiile membrilor fondatori şi din documentele 
şcolii. Societatea îşi propunea strângerea de fonduri pentru 
comemorarea marelui povestitor moldovean Ion Creangă, evident cu 
sprijinul dascălilor şi foştilor colegi de şcoală. Pasiunea pentru arta 
dramatică a fost deosebită în rândul institutorilor şi elevilor şcolii, care 
au format în 1907 prima echipă de teatru şcolar, cum menţionează 
Ordinul ministrului instrucţiunii publice nr.40120/1907. 
Institutorii şcolii, între care sunt de remarcat Mihail Spireanu, directorul 
şcolii, Maria Galin, Elena Ionescu ş.a. au reprezentat, pentru 
comunitatea locală, modele demne de urmat , educatori implicaţi în viaţa 
comunităţii prin serbările susţinute, corurile organizate la biserica Iancu 
Vechi, actele de caritate, participări la acţiuni festive.                                                   
Frecventată de elevi care proveneau din familii cu stare- patroni, 
comercianţi, antreprenori, dar şi categorii de mijloc- absolvenţii şcoli, şi 
înainte şi după marele război de întregire a neamului (1916-1918), se 
vor îndrepta spre licee de prestigiu din Capitală precum Mihai Viteazul, 
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Dimitrie Cantemir sau Matei Basarab, aflate nu departe de Şcoala de 
băieţi nr.33, nume purtat de şcoala noastră din 1919.În toată această 
perioadă, cu excepţia anilor 1914-1915, şi a mobilizării din perioada 
războiului, director al şcolii a fost Mihail Spireanu, care a condus şi 
administrat cu mare pasiune această instituţie. Urmare a unor eforturi 
susţinute de innoire, de sporul demografic ce a urmat războiului, din 
anul şcolar 1925-1926 au luat naştere primele clase de gimnaziu în 
cadrul Şcolii primare de băieţi nr.33. Preocuparea autorităţilor din acea 
vreme, a primăriei capitalei, a primăriei sectorului 2, a inspectoratului 
şcolar a făcut ca proiectul ridicării unui local propriu să devină realitate. 
In urma  solicitarilor permanente adresate Primariei Capitalei si Primariei 
Sectorului 2, in 1926 s-a hotarat de catre comitetul local al primariei 
achizitionarea unui teren de cca. 7800 m² in Sos. Mihai Bravu 169. In 
acest sens, s-a constituit un comitet scolar al carui presedinte a fost 
Grigore Dumitriu, cu sprijinul dat de domnul General Rodrig Modreanu 
proiectul a devenit câţiva ani mai târziu realitate. 
Directorul scolii, distinsul M.E. Spireanu, unul dintre cei mai 
reprezentativi conducatori de şcoală din acea perioada, dupa cum reiese 
din documentele de arhiva, a reusit, chiar daca nu a mai apucat acest 
moment, in calitate de director al scolii, sa obtina un loc de construcţie 
pentru o scoala de traditie din urbea Bucurestiilor. 
 Trebuie subliniat faptul ca directorul M.E. Spireanu, care s-a aflat 
in fruntea institutiei vreme de  aproape 30 de ani, a fost un purtator de 
faclie a culturii in randul tineretului bucurestean. Nu facem decât sa 
evocam faptul ca, in epoca , a fost sufletul si artizanul primului teatru 
urban  in randul elevilor. Reprezentatiile date de elevii scolii, precum si 
de fostii absolventi, au adus, nu de putine ori, sute de spectatori in sala 
de teatru a scolii, sala renumita in aceasta zona importanta a capitalei. 
Încercările conducerii şcolii de extindere a numărului de clase nu    s-a 
realizat decât parţial. S-a iniţiat studierea limbii franceze, au fost iniţiate 
cursuri pentru adulţi. Cu toate acestea,  spatiul restrans  al localului 
închiriat a facut ca dupa inceputul claselor de gimnaziu, in 1925, sa nu 
se continuie extinderea cu clasele a VI a si a VII a. Directorul Spireanu a 
contribuit intr-o mare masura însemnată la sustinerea unor activitati 
culturale facute de 10 mai, de sarbatorile de Pasti, de Craciun sau de 24 
ianuarie, marea sarbatoarea a unirii romanilor, cand corul scolii, 
recitatorii si echipa de teatru ii incantau pe spectatori.  
 Din bani publici, puşi la dispoziţia învăţământului de Primăria Capitalei a 
început construcţia modernului local al şcolii în octombrie anul 1935, 
după cum atestă placa de marmură din holul principal al şcolii, dezvelită 
la 11 decembrie 1941 în prezenţa regelui Mihai şi a autorităţilor vremii. 
Şcoala,ridicată după proiectul de arhitectură realizat de Horia Creangă, 
foarte modern ca stil la acea vreme,prevedea realizarea a două corpuri 
de clădire identice, şcoala de fete şi şcoala de băieţi reunite sub numele 
Grupul şcolar 33 „ Regina mamă Elena”, cu clasele I-VII, nume sub care 
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a dăinuit până în anul 1947.Evidenţiem că aducerea sub aceeaşi 
denumire Şcoala nr. 33 de fete şi băieţi, prin unirea celor două 
şcoli,Şcoala nr. 33  de fete şi şcoala nr. 33 de băieţi, din bulevardul 
Ferdinand 98, respectiv din Pache 120, învăţământul cu clasele I-VII să 
devină o prezenţă reală pentru intituţia noastră. Proiectul menit să ducă 
la construcţia localului propriu, proprietate publică, proiect realizat cu 
sprijinul direct al comunităţii, sub conducerea preşedintelei comitetului 
şcolar, Grigore Dumitriu, s-a bucurat de un sprijin deosebit, împlinindu-
se  speranţele generaţiilor întregi de dascăli şi elevi, absolvenţi ai şcolii 
care s-au implicat direct în susţinerea proiectului. Plasată  într-o zonă 
rezidenţială, Vatra Luminoasă, şcoala a cunoscut şi ea schimbările 
impuse odată cu instaurarea comunismului. Şcoala de fete şi băieţi nr.33 
pierde simbolurile regale şi ocrotirea de care se bucurase o perioadă de 
timp între anii 1940-1947.Există un întreg imaginar colectiv care 
probează o legătură destul de puternică între şcoala noastră şi familia 
regală a României. Începând de la mobilier, dotări, parchet, profesori şi 
învăţători, hrană, toate realizate cu sprijinul familiei regale, nu puteau 
trezi decât uimire şi dorinţa de a face parte dintr-un asemenea şcoală 
privilegiată. Războiul al doilea mondial a adus la lumină mari suferinţe şi 
pe deasupra trupele ruseşti. În 1947, anul în care regele Mihai era 
obligat să abdice, şcoala noastră împlinea 100 de ani de existenţă. Este 
de menţionat faptul că placa   de marmură, din decembrie 1941, un 
document cu mare valoare istorică, despre care care se vorbea în 
tremeni legendari , după revoluţia din decembrie 1989, a fost 
„descoperită” în februarie 2001 şi amplasată în holul şcolii. 
În 1956, începe o nouă etapă  în istoria şcolii odată cu transformarea 
acesteia în liceu: Şcoala medie mixtă nr.8.Este de subliniat faptul că încă 
de la înfiinţarea sa, în 1847, şcoala noastră a dezvoltat un învăţământ 
teoretic, formă continuată permanent până în prezent. Nu cunoaştem 
multe şcoli în Bucureşti care să poată dovedi o continuitate neîntreruptă 
de peste 166 de ani, cum este cazul liceului nostru, cu toate vicisitudinile 
şi dificultăţile ivite de-a lungul anilor. Prin ordin al Ministrului 
Învăţământului, în august 1960 se constituie Liceul Emil Racoviţă, liceu 
teoretic de prestigiu în cadrul sectorului 3 al Capitalei, şcoală care a dat 
promoţii cu rezultate importante, fiind considerată în anii 60-70 de elită, 
atunci când majoritatea absolvenţilor urmau cursurile universitare în 
facultăţi prestigioase, în mod deosebit medicina, politehnica,ASE. Au 
predat în această perioadă profesorii de elită precum : Despa Gretti, 
Tauberg Zigmund, Alecu Viorel, Nicolae I. Nicolae, Sonia Popescu, Lucia 
Constantin, Chivulescu Cornelia, Tatiana Ivanovici ş.a. 
Din 1960 şi până în prezent şcoala noastră s-a initulat :Liceul Emil 
Racoviţă, 1960-1974, Scoala nr.54., cu clase de gimnaziu şi liceu,1974-
1975, Liceu real-umanist nr.1,1975-1976;Liceul de filologie-istorie nr.2, 
1976-1982;Liceul industrial nr.37, 1982-1993; Liceul teoretic Emil 
Racovită,1993-1999;Liceul cu program sportiv Emil Racoviţă, 1999-
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2003.Totuşi, în contextul deselor modificări intervenite în denumirea 
şcolii câteva aspecte au rămas constante caracterul teoretic al liceului, 
precum şi existenţa claselor de gimnaziu şi de ciclul primar. Totodată, 
după 1975 , aflat în zona Complexului sportiv Naţional , în cadrul 
clubului sportiv al liceului au început să se constituie grupe de 
performanţă sportivă la înot, polo pe apă, atletism, gimnastică, cu 
rezultate deosebite.  
Începând cu 1847  şi pana in prezent, rezultatele de exceptie realizate 
de  liceul nostru au fost legate incontestabil de activitatea desfasurata 
de directorii scolii: R.T.,Arţărescu, Mihail Spireanu, Florea Daneş, 
Solomon Rabinovici, Dimitriu Alecu, Alecu Viorel,  Ciobanu Cornelia, 
Sonia Popescu, Danciu Eugen, Nicolau Mariana, Codreanu Ion, Huştea 
Marcela,Motea Lină . 
Cu toate dificultatile care au existat in perioada de pana in 1989, cadrele 
didactice din scoala s-au straduit sa cultive in randul elevilor pasiunea 
statornica fata de munca, fata de valorile perene specifice culturi 
române, sa continue traditia scolii. 
De-a lungul timpului, s-au format in acest locas de invatamant mii de 
tineri. Numerosi elevi ai liceului au participat la concursurile si 
olimpiadele scolare. S-au remarcat sute de elevi în acei ani prin 
participările şi rezultatele obţinute în întecerile şcolare.  
   Nume de prestigiu care ne fac cinste : Mircea Cinteza, Florina 
Luican, Nicolae Herlea, Sorin Medeleni, Dan Voiculescu, Harald 
Alexandrescu, Dan Grecu, Andreea Esca, Dana Deac,Daniela Andreescu, 
Valentin Moraru, Nadia Comaneci, Serban Nicolae, Vlad Hagiu, Victor 
Hănescu, Carmen Bunaciu, Coman Dragoş, Tiberiu Negrean, Alexandru 
Matei, Andrei Iosep,Tămaş Raluca, Caţichi Emanuela, si multi altii. 
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După 1990 noile condiţii create au dat posibiliatea elevilor şi profesorilor 
liceului să se afirme. Rezulatatele la învăţătură au continuat să crească, 
lasând în urmă perioadă mai puţin fastă a învăţământului românesc din 
deceniul nouă al secolului trecut, când se industializase mare parte din 
şcoala secundară din România. 
Între profesorii cu rezultate deosebite,  care au facut parte din colectivul 
de cadre didactice de la Liceul cu program sportiv „Emil Racoviţă”, s-au 
numarat Maria Leonte, Ioana Lungeanu, Valentina Gageanu, Lină Motea, 
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Michaela Vartic, Alexandrina Naum, Doina Sava, Nicolae Tat, Mihail 
Sandu,  Neculai Aciobăniţei,Ion Codreanu, Firicel Tomai. Aceştia, 
datorită seriozităţii şi profesionalismului de care au dat dovadă în 
pregătirea scolara a elevilor, precum si pe linie sportiva, au obţinut 
rezultate deosebite la concursurile si olimpiadele scolare, la 
campionatele naţionale, la concursurile şi campionatele europene, 
mondiale şi olimpice. 
 
Cenaclul literar indrumat cu mare pasiune de prof. Alexandrina Naum a 
adus in prim planul vietii culturale din liceu, tineri talentati, dornici de 
afirmare. Elevii liceului editeaza revista « Belgica » un adevarat simbol al 
cutezantei, sperantei si dorintei de a invinge. Totodata, liceul nostru are 
un site propriu: www.colegiulracovita.ro. In ultima vreme postul de radio 
al liceului s-a remarcat prin programele muzicale prezentate, diverse 
anunturi, interviuri, dialoguri cu elevi, profesori si invitati.  
 Şcoală de tradiţie în învăţământul bucureştean, angrenată profund 
în realizarea rigorilor solicitate de reforma curriculară, declarată de două 
ori liceu reprezentativ, Colegiul Naţional Emil Racoviţă priveşte cu 
încredere perspectivele ce i se oferă, prespective care, încă odată, vor fi 
clădite prin munca şi dăruirea noilor generaţii de elevi şi profesori, 
învăţători, printr-o strânsă colaborare cu autorităţile locale, cu 
comunitatea locală, cu toţi partenerii noştri din domeniul educării şi 
formării tineretului şcolar. 
 
1. Anul înfiinţării instituţiei de învăţământ – 1847 
2. Modificări intervenite în timp  
-1847 – 1892, Şcoala primară de băieţi nr.2 Caimata, cls.I-IV;  
-1893-1919, Şcoala primară de băieţi nr.4, cls.I-IV;  
-1919-1927, Şcoala primară de băieţi nr.33, cu cls.I-V;  
-1927-1939, Şcoala de fete şi băieţi nr 33, cu cls.I-VII(449 elevi,din 
care:157 băieţi,33 în cl.a V-a, 292 fete, 75 fete în clasele V-VII;  
-1940-1947, Grupul şcolar nr.33 „Regina mamă Elena”, fete şi băieţi,cu 
cls.I-VII;  
-1947-1954, Şcoala de fete şi băieţi nr.33, cu cls.I-VII;  
-1955-1956, Şcoala de fete şi băieţi nr.55, cu cls.I-VII; 
-1956-1960, Şcoala Medie mixtă nr.8, cls.I-XI;  
-1960-1974, Liceul Emil Racoviţă, cls.I-XII; 
-1974-1975, Şcoala nr.54;  
-1975-1976, Liceul real-unanist nr.1 cu cls.I-XII;  
-1976-1982, Liceul de filologie-istorie nr.2, cls.I-XII;  
-1982-1993, Liceul industrial nr.37,cls.I-XII;  
-1992-1999, Liceul teoretic Emil Racoviţă, cls.I-XII;  
-1999-2003, Liceul cu program sportiv Emil Racoviţă, cls.I-XII; 
-2003, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, cls.I-XII. 
Clădirea actuală este realizată după un proiect al arhitectului Horia 
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Creangă şi a fost inaugurată la 11 decembrie 1941.  
În cei 166 ani care au trecut de la înfiinţarea şcolii, aceasta a parcurs 
nenumărate transformări, însă niciodată nu a renunţat la a fi una dintre 
instituţiile de învăţământ reprezentative, atât pentru Bucureşti, cât şi 
pentru întreaga ţară.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitatea şcolară : Colegiul Naţional Emil Racoviţă, sector 2, Bucureşti 
Tipul şcolii : Liceu cu clasele I-XII 
Limba de predare : limba română 
 
Populaţia şcolară 
Număr de elevi  : 910 
Număr de clase  : 34 
Provenienţă       : mediu urban 
 
Personalul şcolii   
Număr de cadre didactice :69 
Personal didactic auxiliar   :12 
Personal nedidactic : 15 
 
I.Analiza de nevoi 
Informaţii de tip cantitativ 
. Populaţie şcolară- 910 elevi, în clasele I-XII, din care în ciclul primar 
270 elevi, în gimnaziu 250 elevi şi la liceu 390 elevi 
. Liceul funcţionează în două schimburi, de la 7.30-13.30 şi 13.30-19.30 
. Rata abandonului şcolar – 0 
. Rata de promovabilitate 98% 
. Ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune – 60% 
. Frecvenţa abaterilor prin note scăzute la purtare –  
. Promovabilitate – Evaluare Nationala- 84% 
                          - bacalaureat- 80% 
Personal didactic – cadre didactice- 60 
cadre didactice calificate 100% 
cadre didactice titulare cu gradul didactic I - 31 
cadre didactice cu performanţe în activitatea didactică/ ştiinţifică- 25 
 Resurse materiale- spaţii şcolare - 30, din care : 
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                            . săli de clasă- 20  
                            . cabinete     - 10 
                            . laboratoare - 4 
                            . biblioteca    - 25.000 volume 
                            . semiinternat 
                            . sală de gimnastică 
                            . sală de forţă 
                            . cabinet medical 
                            . cabinet de stomatologie 
    Liceul deţine spaţii corespunzătoare, cu o  bună dotare,  
    între care două laborator de informatică, material didactic modern, 
aparatură pentru sportul de performanţă ş.a. 
   . Şcoala beneficiază de resurse financiare ,  provenite din închirieri, 
contribuţii ale părinţilor, donaţii, sponsorizări. 
Informaţii de tip calitativ 
- Mediul de provenienţă al elevilor: familii cu nivel de şcolarizare mediu 
şi superior 
    - Calitatea personalului didactic : 
              - calificat – 100% 
             - cu performanţe în activitatea didactică- 40% 
            - relaţii interpersonale bazate pe comunicare, colaborare    şi 
sprijin reciproc 
-Calitatea managementului şcolar- directorul colegiului, Consiliul de 
administraţie,  responsabilii comisiilor metodice, coordonatorul de 
proiecte si programe educative au iniţiat şi dezvoltat activităţi de 
parteneriat cu alte instituţii de învăţământ, cu comunitatea locală. 
Activitatea managerială este direcţionată de planul managerial, de 
planuri şi proiecte de dezvoltare pe diferite probleme de activitate. 
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Cultura organizaţiei 
. Codul de valori al organizaţiei este definitoriu pentru crearea unui 
mediu propice obţinerii de performanţe, atât în plan sportiv, cât şi la 
învăţătură. 
. Membrii organizaţiei sunt preocupaţi de obţinerea de rezultate, de 
cooperare, interes manifestat faţă de copii, receptivitate la nou, dorinţa 
de afirmare, colaborare şi comunicare, spirit de echipă. 
. Pe de altă parte, competiţia şi dorinţa de afirmare, de a realiza 
rezultate, în mod inerent, au dus la situaţii de individualism, de egoism, 
elitism sau, în alt sens, automulţumire, lipsa de interes, tradiţionalism. 
Regulamentul Intern cuprinde norme şi elemente de referinţă pentru 
personalul liceului, cadre didactice, cadre didactic- auxiliare, nedidactice 
şi pentru elevi.  
. Climatul organizaţiei este deschis, caracterizat prin colaborare, 
responsabilitate, manifestat prin stimă şi respect, dovedit în organizarea 
şi participarea la competiţiile sportive sau la manifestări precum Ziua 
liceului. 
. Directorul liceului este preocupat de a oferi cadrul şi posibilitatea 
personalului de a-şi dovedi competenţele, este atent la preocupările şi 
solicitările colegilor, deschis la nou. 
. Rezultatele organizaţiei în plan instructiv educativ şi sportiv şi 
comportamental sunt dovada unei munci în echipă, lucru relevat de 
punctele de mai sus. 
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Anliza SWOT 
Pe baza datele existente, pentru a realiza o bună diagnoză a 
organizaţiei, prin utilizarea tehnicii SWOT, vom analiza mediul intern şi 
extern pe următoarele cadre de rerferinţă: 
oferta curriculară 
resursele umane 
resursele financiare şi materiale 
relaţii cu comunitatea 
 

 

 

 

 

a)Oferta curriculară 
• Puncte tari  

Pentru fiecare nivel de şcolarizare, colegiul dispune de logistica necesară 
planuri de învăţământ, programe şcolare, programe şcolare pentru 
opţionale, manuale, ghiduri  etc. 
 

• Puncte slabe 
Oferta nediversificată a CDŞ, datorită numărului restrâns de clase la 
acelaşi an de studiu: 
- managerial- oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor 
- administrativ- opţiunile se fac în funcţie de cerinţele majorităţii elevilor 
- resurse umane- disfuncţii în activitatea unor cadre didactice faţă de 
solicitările elevilor şi părinţilor 

• Oportunităţi 
Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice. 
CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaşere în 
diferite domenii de activate. 
Opţionalele oferă oportunităţile pentru afirmarea individuală a elevilor. 

• Ameninţări 
-Insuficienta diversifcare şi adecvare a CDŞ la cerinţele şi solicitărilor 
părinţilor şi elevilor poate scădea motivaţia acestora pentru învăţare 
precum şi interesul pentru această. 
-Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor opţiunilor 
beneficiarilor.  
-Plata chiriei la bazin şi participarea la competiţii sportive poate constitui 
o problemă . 
   
b) Resurse umane 

• Puncte tari 
- personal didactic calificat în proporţie de 100% 
- ponderea cadrelor didactice titulare  cu gradul didactic I 
ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică este 
de 40% 
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- relaţiile interpersonale(profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-
părinţi, profesori-profesori) existente favorizează crearea unui climat 
educaţional deschis, stimulativ 
- există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice, în 
comisii, precum şi o bună coordonare a acestora 
- ameliorarea relaţiei profesor- elev prin participarea în Consiliul elevilor 
 

• Puncte slabe 
-slaba motivare datorită salariilor 
-slaba participare la cursuri de formare şi perfecţionare datorită 
accesului  
la aceste cursuri prin achitare de taxe 
-lipsa cabinetului de consultanţă psihopedagogică 
-conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice 
-conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum : 
organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe 
nevoile elevilor, informatizarea învăţământului etc. 
 

• Oportunităţi 
-numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara 
orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii 
grupului, o comunicare mai bună 
-posibilităţile financiare de stimulare, motivare a cadrelor didactice 
-întâlniri frecvente între cadrele didactice şi părinţii elevilor 
 

• Ameninţări 
- scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale 
-scăderea prestigiului cadrelor didactice prin pensionarea unor profesori 
de prestigiu 
-alocarea unui timp insuficient din partea părinţilor faţă de problemele 
copiilor. 
 
c) Resurse materiale şi financiare 

• Puncte tari 
-starea corespunzătoare  a spaţiilor disponibile, inclusiv obţinerea 
autorizaţiei sanitare 
-existenţa cabinetelor, laboratoarelor, sala de gimnastică, sala de forţă 
-disponibilităţile financiare extrabugetare 
-biblioteca 
-semiintenat 
-clase cu program sportiv 
 

• Puncte slabe 
-lipsa cabinetului de consiliere psihopedagogică 
-materialul didactic nu este foarte actual 



 21

-fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice 
şi elevilor, pentru achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice  
 

• Oportunităţi 
-descentralizare şi autonomie instituţională 
-parteneriat cu comunitatea locală 
-închirierea de spaţii 

• Ameninţări 
-resursele financiare insuficiente pentru întreţinerea spaţiilor 
 
d) Relaţiile cu comunitatea 

• Puncte tari 
-întâlniri între profesori, elevi şi reprezentanţi ai poliţiei pe probleme de 
delincvenţă 
-desfăşurarea unor programe cu comunitatea locală sau unele instituţii 
-organizarea unor manifestări deosebite, precum Ziua liceului. 
-parteneriate cu comunitatea locală- Pimăria sectorului 2, prefectura, CS 
Steaua, Dinamo, Olimpia, COR, FRNPM, şcoli şi cluburi sportive din 
străinătate. 

• Puncte slabe 
-slabe legături de parteneriat cu O.N.G.-uri 
-participarea necorespunzătoare a părinţilor la toate problemele şcolii 
 

• Oportunităţi 
 -disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul 
şcolii  
- cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al elevilor privind 
desfăşurarea de activităţi comune părinţi-profesori-elevi 
-oportunităţile oferite de liceu pentru copii şi tinerii care fac sport de 
performanţă. 
 

• Ameninţări 
-problema relaţiilor de parteneriat 
-atenţia acordată de părinţi problemelor şcolii  
-problemele social economice din societate 
-slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse de 
către instituţiile partenere 
În anul şcolar 2013-2014, în cadrul Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” 
funcţionează 12 clase la învăţământul primar, cu un total de 270 de 
elevi, 8 clase ( din care 4 clase cu program sportiv ) la învăţământul 
gimnazial, cu un total de 250 de elevi. La liceu, dintr-un total de 14 
clase, cu 390 de elevi, la filiera vocaţională sunt 5clase cu program 
sportiv, specializările înot, polo pe apă şi tenis de câmp, totalizând 150 
de elevi. La filiera teoretică funcţionează 4 clase de filologie, cu un 
număr de 5 clase de matematică informatică . 
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Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”” beneficiază, pe lângă un excelent 
colectiv de profesori şi antrenori pentru orele de educaţie fizică, şi de un 
remarcabil colectiv de cadre didactice pentru disciplinele teoretice şi, ca 
urmare, elevii şcolii participă la concursurile şi olimpiadele şcolare ( unde 
obţin rezultate notabile ). Buna lor pregătire la toate disciplinele şcolare 
este reflectată şi de rezultatele de la examenul de bacalaureat 2013, 
procentul de promovabilitate a fost de 80%, peste 70% dintre absolvenţi 
fiind admişi în învăţământul superior. 
In prezent, şcoala are în dotare 20 de săli de clasă, din care 4 
laboratoare ( fizică, chimie-biologie  şi informatică), 10 cabinete ( 
geografie, istorie, limba şi literatura română, ştiinţe socio-umane, limba 
latină, matematică, cabinet pentru învăţători, limba engleză,limba 
franceză, religie,  de sport.), un cabinet de psihopedagogie, o sală 
gimnastică, o sală de forţă, un teren de baschet, un teren de handbal, 
un cabinet medical şi un cabinet stomatologic.  
  Laboratoarele au o dotare corespunzătoare, reuşindu-se realizarea 
unor experienţe si activităţi practice, demonstrative, pentru orele de 
fizică, chimie, biologie şi informatică. Reţeaua de calculatoare este 
conectată la Internet (50PC) prin cablu si wireless. 
In 2012-2013, elevii Colegiului Naţional „Emil Racoviţă””au obţinut 
numeroase titluri şi recorduri naţionale, precum şi alte performanţe 
sportive. Astfel, la înot si sarituri in apa s-au obţinut peste 20 titluri 
naţionale de seniori, juniori şi copii. La polo, 4 sportivi au fost 
selecţionaţi în lotul naţional de juniori. La tenis, numeroşi sportivi ai 
liceului sunt clasificaţi în primele locuri la categoriile lor de vârstă , 
inclusiv pe plan internaţional. 
Între profesorii cu rezultate deosebite, care fac parte din colectivul de 
cadre didactice de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, se numără 
profesorii de inot Pop Mariana,Gheorghe Natalia, Cerbeanu Georgeta, 
Sandu Mihail, Onoiu Luminita,profesoara  Ştefănoiu Victoriţa, sarituri in 
apa, profesorii Ilie Gheorghe si Ionescu Valentin, polo pe apă. Aceştia, 
datorită seriozităţii şi profesionalismului de care dau dovadă în 
pregătirea tinerilor sportivi, au obţinut rezultate remarcabile la 
campionatele naţionale de înot juniori şi seniori, sărituri în apă, polo pe 
apă, la concursurile şi campionate internationale. 
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6.Oferta educaţională                                    
  
     La nivelul liceului, Oferta curriculară privind numărul de ore din 
trunchiul comun şi la decizia şcolii, pentru specializările filologie şi 
matematică-informatică, este structurată în funcţie de opţiunile elevilor 
şi de resursele umane, materiale şi financiare de care dispune unitatea 
noastră de învăţământ inclusiv pentru clasele cu program sportiv.    
Numărul de ore  la decizia şcolii, pentru clasele a IX-a,aX-a,XI-a şi a XII-
a, oferă  posibilitatea reală de consolidare a aspectelor calitative în 
cadrul specializărilor alese.  Creşterea perfomanţelor sportive va spori 
prin realizarea unor ore de pregătire extracurriculară, pentru fiecare 
clasă şi grupă. 
Disciplinele opţionale cuprind  teme privind educaţia interculturală, 
de limba engleza, educaţia antreprenorială, tehnoredactare ş.a. 
Totodată, vom avea in vedere şi subiecte privind valorificarea tradiţiilor 
locale, probleme controversate ale istoriei ş.a. 
Pentru stabilirea Ofertei de opţionale a liceului au fost realizate discuţii 
cu elevii şi  părinţi, solicitându-se, totodată, propuneri pentru anul şcolar 
2013-2014. 
 În cadrul Zilelor Liceului “Emil Racoviţă”  se  organizeaza manifestări 
complexe literar-artistice şi sportive, cu participarea unor invitaţi din 
afară, a unor foşti absolvenţi. 
 
Consultarea elevilor şi a părinţilor pentru realizarea obiectivelor 
educaţionale va căpata o mai mare consistenţă. Se va urmări 
participarea reală în cadrul Consiliului Reprezentanţilor Părinţilor şi 
Consiliului elevilor de la nivelul instituţiei. De asemenea, reprezentanţii 
desemnaţi de parinti fac parte de drept din Consiliul de administratie al 
Colegiului  Naţional “Emil Racoviţă”. 
Elevii sportivi de la ciclul primar si gimnaziu, precum si o parte din elevii 
de la clasele cu program sportiv integrat sunt legitimaţi la Colegiul 
Naţional “Emil Racoviţă”.  
În funcţie de opţiuni, activitatea elevilor îşi găseşte o exprimare 
adecvată în cadrul cercurilor ştiinţifice, manifestărilor artistice, 
concursurilor de cultură generală şi jocurilor sportive organizate în liceu. 
Cu sprijinul conducerii liceului şi Consiliului Reprezentanţilor Părinţilor se 
vor asigura resursele materiale necesare continuării apariţiei revistei 
elevilor « Belgica » şi a unor buletine informative de actualitate şcolară. 
 
Realizarea obiectivelor stabilite prin oferta managerială va urmări 
atingerea unor performanţe maxime în procesul instructiv-educativ. 
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Aplicarea tehnicilor moderne si echipamentelor de comunicare în 
procesul de predare-învăţare şi evaluare,precum şi în activitatea de 
contabilitate, secretariat, administraţie şi contabilitate. 
Generalizarea evaluării alternative a elevilor prin teste predictive, 
formative si sumative, proiecte, referate şi portofolii, pe baza unor 
standarde de performanţă; participarea la olimpiadele şcolare, la 
concursurile sportive naţionale şi internaţionale. 
Creşterea potenţialului profesional al personalului didactic prin 
perfecţionarea metodico-ştiintifică şi psiho-pedagogică.nt ca liceul nostru 
să ofere cunoştinţe şi capacităţi de “cultură generală”, precum şi 
competenţe care să facă posibilă orientarea şi inserţia activă a elevilor 
într-o societate supusă unor permanente schimbări. 
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7.Finalităţi 
 
Colegiul Naţional Emil Racoviţă este o unitate de învăţământ în care 
pregătirea de bază este realizată în următoarele specializări : 
matematică-informatică, filologie şi vocaţional- program sportiv. 
 Liceul nostru oferă, totodată,parcursuri individualizate, prin opţionalele 
puse la dispoziţia elevilor care, la finalizarea ciclului de învăţământ, vor 
deschide noi oportunităţi spre domenii universitare-filologie, drept, 
ştiinţe politice, ziaristică, politehnică, studii economice, sport ş.a. dar, şi 
spre domenii de pe piaţa muncii(instructor sportiv, limba engleză, 
secretariat, atestare în turism,  programator informatică, tehnoredactare 
etc.).    
  
Oferta educativă a liceului nostru îşi propune, de asemenea, să asigure 
atingerea de către absolvenţi a unui grad adecvat de autocunoaştere şi 
posibilitatea compatibilizării intereselor personale de formare cu 
evoluţiile mediului social. 
Absolvenţii claselor de matematică- informatică, filologie engleză- 
intensiv, cu program sportiv susţin probe practice şi teoretice pentru 
obţinerea atestatului profesional, oferindu-le posibilitatea practicării 
meseriei analist programator, translator, traducător, de instructor sportiv 
. Faptul că se manifestă un interes constant din partea comunităţii locale 
faţă de Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”, pentru atingerea unor 
standarde înalte în domeniul performanţei sportive şi al pregătirii 
profesionale teoretice, constituie un suport deosebit pentru activitatea 
prezentă, precum şi pentru activitatea de perspectivă a personalului 
didactic, didactic auxiliar, nedidactic, a elevilor şi părinţilor 



 26  



 27

 



 28  



 29

 

 



 30

PLANURI OPERATIONALE 
    

 

Colegiul Naţional «Emil Racoviţă » 
Şos.Mihai Bravu 169, sector2, Bucureşti 
Tel/fax 021.3217092, E-mail:cneracovita@gmail.com 
www.colegiulracovita.ro     
Nr.    /    .10.2013 

 
 

 
 

Program de perfecţionare 
a cadrelor didactice, didactic-auxiliare şi a personalului nedidactic, 2013-2014 

 
 
OBIECTIV ACŢIUNE RESURSE RESPONSABIL TERMEN INDICATOR 

Proiectarea 
activităţii 

Constituirea    comisiei    de 
dezvoltare  şi perfecţionare 
profesională. 

Logistică, 
metodologii 

Director, Director 
adj. Responsabil 
Comisie  

Sept.  2013 Calitate 

Organizarea 
activităţii 

Prezentarea programului de 
perfecţionare. 

Logistică Director Director 
adj. Responsabil 
Comisie  

Oct. 2013 Cunoaştere 

Evaluarea 
corespunzătoare                    
a perfornanţelor 
individuale 

Identificarea necesarului de 
formare şi realizare a fişei 
privind           perfecţionarea 
cadrelor     didactice     prin 
grade didactice. 

Cadre didactice Director, Director 
adj. Responsabil 
Comisie , Secretar 
şef 

Oct.2013 Participare 
calitate 

Aplicarea 
metodologiei şi    
strategiilor 
didactice 
specifice 

Perfecţionarea  profesională a   
cadrelor   didactice   prin 
participarea    la    cursurile 
organizate de Universitatea 
Bucureşti,     la    activităţile 
metodice de specialitate de la 
nivelul Municipiului şi al 
sectorului. 

Cadre didactice Director adj. Şefii de 
catedră 

2013- 2014 Calitate Criterii 
legalitate 

Raportarea   la 
criterii 

Monitorizare     profesorilor 
debutanţi        în        cadrul 
activităţilor de  specialitate şi    
metodice,    la    nivelul 
sectorului şi municipiului. 

Cadre didactice cu 
experienţă, 
debutanţi 

Director adj. Şefii 
de catedră 

2003-2014 Calitate 
Respectarea 
criteriilor 

Utilizarea unor 
mijloace 
moderne 

Curs "Permis de calculator" - 
utilizarea computerului în 
activităţile didactice 

Cadre    specializate 
în domeniu, Analist 
programator, Profesor 
informatică,         
Cadre didactice 

Director  
Formator ECDL 
Responsabilii ariilor 
curriculare  
Analist programator  

Semestrul II 
2013-2014 

Formarea    unui 
număr    de    10 
profesori 

AEL Curs perfectionare în 
utilizarea platformei 

Cadre SIVECO Director, 
Informatician, 
 
 

Feb .2014 Formarea unui 
număr de 6 
profesori 
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Office 2013 Curs      de      perfecţionare 
birotică pentru secretariat 

Logistică , Specialişti 
secretari 

Director  
Secretar şef 
Contabil şef 

Semestrul I 
2013-2014 

Calitate 
Certificare        
2 secretari 

Perfecţionare Curs de perfecţionare pentru 
pedagog 

Logistică Personal 
abilitat 

Director Secretar şef 
Contabil şef 

 Sem.II 
2013-2014 

Calitate 
Certificare 
pedagog 

Perfecţionare Curs de perfecţionare pentru 
laborant 

Logistică Personal 
abilitat 

Director, Secretar 
şef Contabil şef 

Sem.II 
2013-2014 

Calitate 
Certificare 
laborant 

Perfecţionare Curs de perfecţionare pentru 
PSI 

Logistică Personal 
abilitat 

Director,  
 Contabil şef, 
Administrator 

Sem.II 
2013-2014 

Calitate 
Certificare 
3 angajati 

Resurse umane 
pregătire 

Asigurarea            resurselor 
financiare   de   la   bugetul 
local şi din resurse proprii 
pentru    derularea 
programului    oferit         de 
universităţi 

Logistică 
Personal calificat în 
domeniu 

Director  
Contabil şef 

Buget 
2014 

Legalitate, 
calitate, 
eficienţă   100% 
din    personalul 
aflat în această 
situaţie. 

Documentele 
esenţiale să fie 
cunoscute     şi 
utilizate 

Realizarea   la  nivelul 
catedrelor metodice a ariilor 
curriculare,  a portofoliului 
profesional   de   specialitate 
metodică 

Logistică 
Metodologii 

Director adj. Şefii 
de catedră 

Sem. I 2013-
2014 

Standarde 
Calitate 
Participare 

 Participarea unui număr de 7-
8 profesori la concurs de 
cunoaştere europeană a unei 
limbi   străine   în   vederea 
predării materiei respective în 
limba aleasă 

Personal calificat Director Şefi de 
catedră 

Semestrul II 
2013-2014 

Calitate 
Promovare 
Cunoaştere 

Schimb       de 
experienţă 

Participarea unui număr de 5  
profesori     la cursul  intitulat 
"Şcoala inclusivă" 

Personal calificat în 
domeniu 

Director 
Şefi de catedră 

2013-2014 Calitate 
Promovare 
Cunoaştere 

Evaluarea 
performanţelor 
individuale 
raportată      la 
performanţele de 
grup 

Participarea unui număr de 5     
cadre     didactice     la 
activităţile    organizate    de 
CCD          cu         tematica 
"Consiliere     şi     orientare 
şcolară"  

Logistică Cadre 
specializate Mentori 
Cadre didactice 

Director adj. 2013-2014 Calitate 
eficienţă 

Cunoaşterea şi 
respectarea 
legislaţiei 

Asigurarea   unui   curs   de 
protecţia muncii 

Personal calificat în 
domeniu Personalul 
şcolii 

Director 
Administrator 
Contabil şef 

dec. 2013 
 

Participarea 
întregului 
personal 

Colaborare   şi 
schimb        de 
experienţă 

Promovarea  succesului şcolar  
şi   prevenirea insuccesului      
şcolar. Medierea          
conflictelor. Comunicarea 
interpersonală în echipă. 

Personal calificat în 
domeniu 

Director 
Psihopedagog 
Profesor       socio-
umane 

Sem.       II 
2013-2014 

Formarea   unui 
număr    de    5 
tineri profesori 

 Participarea      personalului 
administrativ     la     cursuri 
SEAP  (înregistrare electronică 
pentru achiziţii publice). 

 
Administrator de 
patrimoniu 

Director, Director 
adj. 

2013-2014 Calitate 
Criterii           de 
legalitate 

 Participarea      personalului 
nedidactic (femei serviciu) la 
cursuri de formare 

Personal calificat în 
domeniu 

 Director, Director 
adj. 

2013-2014 Calitate  Criterii 
de legalitate 

 Participarea       profesorilor 
îndrumători ai trupelor de 
teatru la un curs de formare 
(24h) 

Personal calificat Director adj. 2013 Calitate 
Eficienţă 
Cunoaştere 
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Program de atragere a resurselor extrabugetare – 1 an 
 
 

 
Nr.crt
. 

Activitate Obiective Responsa- 
bilit ăţi 

Resurse  Indicatori de 
performanţă 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

Atragerea de 
donaţii şi 
sponsorizări 
 
 
 
 
 

-identificarea unor 
potenţiali sponsori şi 
încheierea contractelor de 
sponsorizare 
 
 
 
 

-director 
-preşedinte asociatia de 
parinti, presedinte 
consiliul reprezentativ 
al parintilor 
-preşedinte Consiliului 
elevilor 
 

-contractul de 
colaborare şi 
sponsorizare 
-directorul  
agentului economic 
şi dir.adj. al şcolii 
 
 

-intrarea în contul şcolii 
a fondurilor băneşti 
stabilite în contractul de 
sponsorizare 
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2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spectacole , 
expozitii, 
organizate 
de elevi cu 
profit 
financiar  

 
 
 
 
 
 
-atragerea donaţiilor de la 
Asociatia de parinti si alti  
potenţiali donatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-identificarea unor 
spectacole si activitati 
artistice aducătoare de 
profit  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
-şef comisie diriginţi 
-diriginţii 
-preşedinte consiliului 
reprezentativ al 
părinţilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-consilier educativ 
-diriginţii 
-preşedinte CRP 
-preşedinte Consiliul 
elevilor 
 
 

 
 
 
 
 
 
directorul şi 
contabilul şef 
-consiliul 
reprezentativ al  
părinţilor şi 
reprezentanţi ai 
comunităţii 
educative 
-planul de activităţi 
şi procesele verbale 
ale şedinţelor cu 
părinţii 
 
 
-resurse 
extrabugetare 
-programe de 
organizare a 
spectacolelor 
-şef comisie 
diriginţi 

 
 
 
 
 
 
-cărţi pentru premii în 
valoare de 30000 Ron 
anual 
-dotarea cu mobilier a  2 
săli de clasă 
-igienizarea a  5 săli de 
clasă 
-cumpărarea a 2 
calculatoare pentru 
cabinete şi laboratoare 
-dotarea  cu televizor a 
semiinternatului 
 
 
 
-80% din elevi participă 
la spectacole 
-100% din fondurile 
încasate vor fi folosite 
în beneficiul elevilor 
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-selectarea elevilor cu 
aptitudini artistice 

 
 
 
 
 
 
 
-consilier educativ 
-diriginţii 
-preşedinte  
Consiliul reprezentativ 
al parintilor 
-preşedinte Consiliul 
elevilor 

-director, Consiliul 
reprezentativ al 
parintilor 
 
 
   
 
Personal abilitat 
Programe adecvate  

 
 
 
 
 
 
 
-5 elevi pentru grupul 
vocal 
-40 elevi pentru 
ansamblul literar-artistic 
-20 elevi alcătuiesc 
corul elevilor 
-10 elevi pentru echipa 
de dans artistic 
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Plan de măsuri 

remediale  privind  examenul naţional de bacalaureat 2014 

 

 

Nr.crt. Obiective, activităţi Masuri, acţiuni 
 

Termene Resursa umană Rezultate aşteptate 

1 
 

Consiliere 
 
 
 
 
 
 

Consilierea elevilor din clasele a XII-a 
privind importanţa examenului de 
bacalaureat 
 

septembrie Director, diriginti, 
profesorii implicaţi în 
program 

Crearea unei atitudini 
pozitive faţă de activitatea de 
pregatire la toate disciplinele, 
cu deosebire la cele alese 
pentru bacalaureat şi 
frecventarea zilnica a 
cursurilor 
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 Consilierea părinţilor elevilor din clasele a 
XII-a privind examenul de bacalaureat 
 

septembrie Director, membrii CA, 
diriginţi 

Creşterea interesului 
părinţilor faţă de şcoala, 
implicarea acestora 

2 Proiectare, organizare Prezentarea Planului de masuri remediale 
privind examenul de bacalaureat în Consiliul 
Profesoral şi Consiliul de Administraţie 
 
 

septembrie Director  Creşterea interesului faţă de 
şcoala, responsabilizarea 
tuturor factorilor de decizie, a 
cadrelor didactice  

 
 

 Angajament încheiat între şcoala, elevi si 
parinti privind participarea la programul de 
pregatire privind examenul de bacalaureat 
 

septembrie Director, membrii CA, 
elevi, parinti 

Responsabilizarea tuturor 
factorilor implicati in program 

Publicarea Planului de masuri pe site-ul 
liceului 
 

septembrie Director  Cunoaşeterea si informarea 
unui numar mare de elevi si 
parinti 

3 
 

Formarea grupelor Identificarea opţiunilor elevilor din clasele a 
XII-a privind examenul naţional de 
bacalaureat 

septembrie Diriginţi, profesorii care 
predau disciplinele de 
bacalaureat 

Cunoaşterea metodologiei de 
bacalaureat, creşterea 
interesului faţă de propria 
dezvoltare 

Stabilirea profesorilor participanţi la 
programul de pregătire a elevilor pentru 
bacalaureat 
 

septembrie Director, director 
adjunct, RCM 

Implicarea celor mai 
competenti profesori la 
disciplinele de bacalaureat 

4 
 

Analiza si diagnoza Testarea iniţială a elevilor claselor a XII-a la 
toate disciplinele de bacalaureat 
 
 

septembrie Profesorii implicaţi in 
program 

Realizarea testelor după 
modelul celor sustinute la 
bacalureat 

Analiza rezultatelor de la testul iniţial şi 
comunicarea datelor elevilor şi parinţilor 
 

septembrie Director adjunct, RCM, 
profesorii implicaţi in 
program 

Creşterea interesului 
parinţilor si elevilor pentru 
programul de pregatire 

5 
 

Formarea grupelor Stabilirea grupelor de elevi participanti la 
programul de pregatire pe discipline 

octombrie Director adjunct, 
profesorii implicaţi in  

Respectarea indicatorilor şi 
valorilor reieşite in urma 
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 program testarii initiale 
Stabilirea elevilor care pot beneficia de  
stimulente privind bursa speciala, 
transportul in functie de veniturile familiei 
 

octombrie Director adjunct, 
diriginţii 

Respectarea plafonului 
stabilit de Inspectoratul 
şcolar sector 2 şi Primarie 

6 Proiectare Planificarea materiei de recapitulare pentru 
disciplinele de bacalaureat 
 

octombrie Director adjunct, RCM, 
profesorii implicaţi în  
program 

Respectarea programei de 
bacalureat pentru fiecare 
disciplină 

7 Creşterea nivelului de 
pregatire 
 
 
 
 
 
 

Parcurgerea programului de pregătire a 
elevilor la disciplinele de bacalaureat 
 

Octombrie 
2013-mai 
2014 

Membrii CA, director, 
director adjunct, RCM, 
profesorii implicaţi in 
program 

Cuprinderea a 70% dintre 
elevii claselor a XII-a la 
pregatire, creştrea 
procentului de promovarea la 
examenul de bacalaureat la 
80%  

8 
 
 

Evaluare, monitorizare Evaluarea  elevilor la fiecare disciplină de 
bacalaureat cuprinsa în programul de 
pregătire 
 

Dupa 
fiecare 8 
sedinte de 
pregătire 

Director adjunct, RCM, 
profesorii implicaţi in 
program 

Peste 80% elevi cu note de 
promovare 
 

Monitorizarea frecvenţei elevilor la cursuri saptamanal Director adjunct,  
diriginţii 
 

Reducerea absentelor 
nemotivate sub 10 absenţe 
pe semestru pentru fiecare 
elev 
 

Monitorizarea frecvenţei elevilor participanţi  
la programul remedial pentru bacalaureat 
 

saptamanal Director adjunct,  
profesorii implicaţi in 
program 

Reducerea absentelor  
nemotivate sub 10 absenţe 
pe semestru pentru fiecare 
elev 

9 Eficienta activitatii Stimularea profesorilor cuprinşi în programul 
de pregătire a elevilor pentru examenul de 
bacalaureat 
 

Pe parcursul 
anului 

CA, director, director 
adjunct 

Creşterea interesului faţă de 
pregatirea elevilor 
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Graficul  
activităţilor educative în anul şcolar 2013 – 2014 

 
I. Consiliere, dirigenţie 

Obiective Activităţi specifice Termen Responsabili 

Asigurarea 
performanţei în 
desfăşurarea 
activităţilor educative 

Analiza  activităţilor educative din anul şcolar 2012-2013. 
Octombrie 

2013 

Director,  prof. Lin ă Motea 
Director adjunct, prof. Maria Stoica 
Coordonator de Programe şi Proiecte: 
Prof. Laura Blindu 

Prezentarea proiectului managerial al activităţilor educative pe 
anul scolar 2013-2014 
 

Octombrie 
2013 

Coordonator de Programe şi Proiecte: 
Prof. Laura Blindu 
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Verificarea planificărilor calendaristice semestriale ale orelor de 
dirigenţie, a documentelor din dosarul dirigintelui 
 

Octombrie 
2013 

Coordonator de Programe şi Proiecte: 
Prof. Laura Blindu 

Prezentarea materialului informativ nou necesar desfăşurării orelor 
de dirigenţie şi activităţilor educative 
 

Permanent Coordonator de Programe şi Proiecte: 
Prof. Laura Blindu 

Participarea profesorilor dirigin ţi la cursuri de perfecţionare, 
consiliere, la activităţi metodice desfăşurate pe sector şi  pe capitală. 

Periodic 
Coordonator de Programe şi Proiecte: 
Prof. Laura Blindu 
Dirigintii / Invatatorii 

Realizarea unor ore de dirigenţie care să cuprindă subiecte care să 
se încadreze în teme ca: Educaţia pentru sănătate, Educaţia pentru 
valori, Educaţia pentru cariera, Educaţie globala,  etc. 

Permanent 

Coordonator de Programe şi Proiecte: 
Prof. Laura Blindu 
Dirigintii / Invatatorii 
Consilier scolar 
Asistent medical 

Dezvoltarea colaborării cu ONG-uri şi alţi parteneri în vederea 
realizării unor componente ale activităţii educative ca Educaţia 
pentru  sănătate, Educaţia pentru cariera, Educaţia pentru 
securitatea personală. 

Permanent 

Coordonator de Programe şi Proiecte: 
Prof. Laura Blindu 
Dirigintii / Invatatorii 
Consilier scolar 
Asistent medical 

Perfecţionarea 
legăturii profesor -  
elev, diriginte – elev. 
O.S.P. 

Intocmirea fiselor psihopedagogice de catre învăţători si profesorii 
dirigin ţi. 

 
Consultarea fişelor psihopedagogice ale elevilor 

Octombrie 
2013 

 
 

Permanent 

Coordonator de Programe şi Proiecte: 
Prof. Laura Blindu 
Dirigin ţii 
Consilier şcolar 
Asistent medical 

Întâlniri cu liderii pe clase, discuţii privind desfăşurarea orelor de 
dirigenţie, propuneri de activităţi educative Periodic 

Director,  prof. Lin ă Motea 
Director adjunct, prof. Maria Stoica 
Coordonator de Programe şi Proiecte: 
Prof. Laura Blindu 
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Optimizarea activităţii educative prin înnoirea şi diversificarea 
materialelor şi mijloacelor didactice folosite pentru realizarea 
fiecărei componente educaţionale. 

Permanent 

Director,  prof. Lin ă Motea 
Director adjunct, prof. Maria Stoica 
Coordonator de Programe şi Proiecte: 
Prof. Laura Blindu 
Dirigintii / Invatatorii 

„Lungul drum spre viitor” – vizitarea unor unit ăţi de învăţământ, 
târguri educaţionale; seminarii de informare. 
Îndrumarea elevilor din clasele terminale în ceea ce priveşte 
doleanţele lor pentru a cunoaşte cât mai bine şcolile unde urmează 
să se înscrie, facultăţile vizate, meseriile dorite. 

Permanent 

Director,  prof. Lin ă Motea 
Director adjunct, prof. Maria Stoica 
Coordonator de Programe şi Proiecte: 
Prof. Laura Blindu 
Dirigin ţii 
Consiliul elevilor 
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II. Educaţie pentru sănătate, educaţie ecologică, educatie rutiera 
 
 
Prevenirea 
delincvenţei juvenile, 
a consumului de 
droguri, 
absenteismului şcolar, 
traficului de 
persoane, fumatului, 
bolilor cu transmitere 
sexuala. 

Popularizarea regulilor de igienă în rândul elevilor. 
 
Participarea elevilor la derularea de programe organizate în 
parteneriat cu Inspectoratul General al Politiei, Institutul de 
Combatere si Prevenire a Criminalitatii, Jandarmeria Bucuresti, 
A.N.A. şi alţi parteneri, ONG-uri sau fundaţii. 
 
Ziua Nationala fara Tutun 
 
 
Ziua Mondiala Anti-Sida 
 
 
Ziua Non-Violentei in Scoli 
 
 
Ziua Mondiala a Sanatatii 

Permanent 
 

 
 
 
 
 
 

 
15 Noiembrie 

2013 
 

1 Decembrie 
2013 

 
30 ianuarie 

2014 
 

7 aprilie 2014 
 
 

Director, prof. Lin ă Motea 
Director adj., prof. Maria Stoica 
Coordonator de Programe şi 
Proiecte: Prof. Laura Blindu 
Dirigin ţii / Invatatorii 
Consiliul elevilor 
Consilier scolar 
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Educatie ecologica Proiectul ecologic „Primăvara şcolilor” 

 
Participarea elevilor la derularea de programe organizate in 
parteneriat cu  Asociatia Romana pentru Reciclare Ro.Rec: „Patrula 
de reciclare” 
 
Ziua Mondiala a Pamantului 
 
 
Ziua Mondiala a Apei 
 
 
Ziua Mondiala a Biodiversitatii 
 
 

Semestrul  I si 
semestrul II 

 
 
 
 
 

21 Martie 
2014 

 
22 martie 

2014 
 

22 Mai 2014 
 
 

Director, prof. Lin ă Motea 
Director adj., prof. Maria Stoica 
Coordonator de Programe şi 
Proiecte: Prof. Laura Blindu 
Dirigin ţii / Invatatorii 
Consiliul elevilor 

 
 
Educatie rutiera Realizarea unei campanii de educatie rutiera: „Verde la educatie 

pentru circulatie!” cu sprijinul Brigazii Rutiere B ucuresti. 
Semestrul  I si 
semestrul II 

Director, prof. Lin ă Motea 
Director adj., prof. Maria Stoica 
Coordonator de Programe şi 
Proiecte: Prof. Laura Blindu 
Dirigin ţii / Invatatorii 

III. Evenimente istorice, artistice 

Sărbătorirea 
evenimentelor 
speciale 

Ziua Mondiala a Educaţiei   Octombrie 
2013 

Director, prof. Lin ă Motea 
Director adj., prof. Maria Stoica 
Coordonator de Programe şi 
Proiecte: Prof. Laura Blindu 
Dirigin ţii / Invatatorii 

Halloween – Sarbatoarea cu dovleci 
31 Octombrie 

2013 

Coordonator de Programe şi 
Proiecte: Prof. Laura Blindu 
Dirigin ţii / Invatatorii 
Prof. de Lb. engleza 
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Balul Bobocilor 
Noiembrie 

2013 

Director, prof. Lin ă Motea 
Director adj., prof. Maria Stoica 
Coordonator de Programe şi 
Proiecte: Prof. Laura Blindu 
Dirigin ţi 
Elevii claselor a XI-a 

Ziua Portilor Deschise in Colegiul National „Emil Racovita” Decembrie 
2013 

Director, prof. Lin ă Motea 
Director adj., prof. Maria Stoica 
Coordonator de Programe şi 
Proiecte: Prof. Laura Blindu 
Dirigin ţii / Invatatorii 
Elevii tuturor claselor 

„Iata, vin colindatorii!” – Serbarea pomului de Cra ciun Decembrie 
2013 

Director, prof. Lin ă Motea 
Director adj., prof. Maria Stoica 
Coordonator de Programe şi 
Proiecte: Prof. Laura Blindu 
Dirigin ţii / Invatatorii 

Dragobetele – Sarbatoarea Iubirii 
Februarie 

2014 

Director, prof. Lin ă Motea 
Director adj., prof. Maria Stoica 
Coordonator de Programe şi 
Proiecte: Prof. Laura Blindu 
Dirigin ţii / Invatatorii 
Consiliul elevilor 

8 Martie – Ziua Femeii Martie 2014 

Director, prof. Lin ă Motea 
Director adj., prof. Maria Stoica 
Coordonator de Programe şi 
Proiecte: Prof. Laura Blindu 
Dirigin ţii / Invatatorii 
Consiliul elevilor 
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Sfintele Paşti 
 Aprilie 2014 

Director, prof. Lin ă Motea 
Director adj., prof. Maria Stoica 
Coordonator de Programe şi 
Proiecte: Prof. Laura Blindu 
Dirigintii / Invatatorii 
Profesorii de religie 

 La multi ani, Copile! Iunie 2014 

Director, prof. Lin ă Motea 
Director adj., prof. Maria Stoica 
Coordonator de Programe şi 
Proiecte: Prof. Laura Blindu 
Dirigin ţii / Invatatorii 

IV. Evenimente ştiin ţifice, educatie pentru cetatenie globala 

Dezvoltarea spiritului 
de competiţie şi 
cooperare 
 

 
 
„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”  Aprilie 2014 

Director, prof. Lin ă Motea 
Director adj., prof. Maria Stoica 
Coordonator de Programe şi 
Proiecte: Prof. Laura Blindu 
Dirigin ţii / Invatatorii 
Elevii tuturor claselor 

Pregătirea unor aplicaţii în vederea obţinerii unor finan ţări ale 
proiectelor Semestrul I 

Director, prof. Lin ă Motea 
Director adj., prof. Maria Stoica 
Coordonator de Programe şi 
Proiecte: Prof. Laura Blindu 
Dirigin ţii 
Consiliul elevilor 

 Participarea la sesiuni de comunicări şi referate Permanent Şefii de catedră/ profesorii 
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Targul Educaţional Bucuresti 
 
 
 

Semestrul II 

Director, prof. Lin ă Motea 
Director adj., prof. Maria Stoica 
Coordonator de Programe şi 
Proiecte: Prof. Laura Blindu 
Dirigin ţii 
Consiliul elevilor 

 
 
Participarea la proiecte propuse de comunitatea locală, I.S.M.B, I.S.2. Permanent 

Director, prof. Lin ă Motea 
Director adj., prof. Maria Stoica 
Coordonator de Programe şi 
Proiecte: Prof. Laura Blindu 
Dirigin ţii / Invatatorii 

Educatie pentru 
cetatenie globala 

 
 
Ziua Internationala a Drepturilor Copilului 
 
 
Participarea la proiecte care sustin accesul copiilor la educatie 
continua, factor generator de inovatie sociala 
 
Derularea de proiecte care sustin egalitatea de sanse pentru femei si 
fete. 

20 Noiembrie 
2013 

 
 

 
Semestrul II 

Director, prof. Lin ă Motea 
Director adj., prof. Maria Stoica 
Coordonator de Programe şi 
Proiecte: Prof. Laura Blindu 
Dirigin ţii / Invatatorii 
Consilier scolar 

V. Vizite, evenimente culturale, excursii 

Cunoaşterea valorilor 
culturale ale ţării şi 
stimularea gustului 
pentru artă. 
 

Eminescu vesnic tanar Semestrul I Catedra de limba română 

 Vizită  la Biblioteca metropolitană Semestrul I si 
semestrul II 

Catedra de limba română 
Catedra de limbi straine 
Dirigintii 
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Cunoaşterea 
trecutului istoric al 
românilor. 
Cunoaşterea florei şi 
faunei 

Unirea Romanilor 
Decembrie 

2013 
Ianuarie 2014 

Prof. de istorie 

 
 
9 Mai – Ziua Europei Mai 2014 

Director, prof. Lin ă Motea 
Director adj., prof. Maria Stoica 
Coordonator de Programe şi  
Prof. Istorie, socio-umane 

Vizit ă la expoziţii de picturi, muzee, gradina botanica, gradina,  
zoologica, etc. Periodic Prof. de desen, biologie, istorie, 

geografie, invatatorii claselor I-IV 

Concursuri de muzica Periodic Prof. de Ed.muzicală 

Excursii Periodic 
Coordonator de Programe şi 
Proiecte: Prof. Laura Blindu 
Dirigin ţii / Înv ăţătorii 

VI. Activit ăţi şi competiţii sportive  

Educarea propriului 
organism. 
Dezvoltarea spiritului 
de echipă şi de 
competiţie 

Îndrumare metodică de vârstă şi nutri ţională 

Permanent 
Prof. antrenori de înot 
Prof. antrenori de polo 
Prof. antrenori de tenis 

Pregătire fizică şi tehnică 
Înscrieri, centralizări 
Evidenţe, rezultate, clasamente, bilanţuri pe grupe de vârstă 
Concursuri municipale şi naţionale la copii, juniori, juniori I şi seniori 
Competiţii sportive interclase şi inter şcolar la handbal, baschet, volei, 
fotbal, etc. 

Permanent Prof. de Ed. fizica 

VII. Concursuri, examene 
Dezvoltarea spiritului 
de competiţie, 
cunoaşterea propriile 
valori. 
Pregătirea pentru 
examenele finale. 

Pregătirea elevilor cu dificultăţi la unele discipline 

Permanent Prof. de specialitate 

Pregătirea elevilor pentru performanţă 
Simulări de examene (capacitate, bacalaureat) 
Participarea elevilor la Concursuri si Olimpiade şcolare (etapa pe 
şcoală), pe discipline şi interdisciplinar şi la sesiuni de referate şi 
comunicări ştiin ţifice 

 


