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I. ARGUMENT
În societatea postmodernă, şcoala ca instituţie a cunoaşterii deţine o poziţie
fundamentală.
Măsura dezvoltării unei societăţi poate fi relevată nu numai de indicatori economici şi
de calitate a vieţii, ci şi de cei care privesc educaţia şi calitatea şcolii, respectiv de indicatori
referitori la modul de organizare a cunoaşterii şi a învăţării, de tipurile de performanţe
aşteptate, de calitatea activităţii educative şi de modalităţile de distribuire în societate a
educaţiei.
Cheia calității unității noastre școlare, parte a învăţământului preuniversitar de elită,
constă în termenul de “adaptare”: o adaptare la vârsta elevilor, la stilurile lor de învăţare, la
valorile societăţii romaneşti, la nevoile elevilor, la perspectivele lor de viitor, etc. Un
învăţământ preuniversitar de calitate presupune integrarea valorilor şi principiilor
democratice, a drepturilor şi obligaţiilor partenerilor, fiind conceput într-un spirit de
transparenţă, responsabilizare şi implicare, atât a şcolii ca furnizor de educaţie, cât şi a
familiei – elev şi părinte – ca beneficiar al serviciului educaţional
Demersul de a realiza un PDI specific CDSH are ca puncte de plecare și referință:
strategiile Uniunii Europene în domeniul educației și formării profesionale, prioritățile
strategice din Politica Guvernului, Strategia Ministerului Educației Naționale și Cercetării
Științifice în domeniile Reducerea părăsirii timpurii a școlii, Învățarea pe tot parcursul vieții
precum și Planurile de acțiune sectorială, Proiectul de dezvoltare regională, Planul
managerial al ISJ Tulcea precum și pe Planurile de dezvoltare Instituțională 2007-2012 și
2012-2017.
Fiecare obiectiv al Planului de dezvoltare Instituțională 20017-2021 se bazează pe
promovarea educației inclusive prin cultivarea toleranței, nediscriminării și acceptării
diferenței în școli și în societate precum și pe mutarea accentului în actul educational de
pe transmiterea de informatie pe crearea de competențe pentru viață pe baza nevoilor
de dezvoltare personală și umană.
CDSH, școală de nivel european, poate îndeplini acest deziderat datorită acţiunilor
propuse prin care s-a reuşit creşterea indicatorilor de performanţă și a calității activităţilor
şcolare şi extraşcolare la un nivel cât mai înalt.
Având în vedere profilul teoretic al liceului nostru, ce aparține elitei învățământului
tulcean, baza conceptuală din Planul de Dezvoltare Instituţională 2017-2021 propune ţinte
pentru care aplicăm acţiuni şi opţiuni strategice imediate, pe termen mediu.
Fiind cea mai veche instituție de învățământ dobrogean continuăm să scriem istorie, să
evoluăm împreună cu istoria și să ne lăsăm amprenta istorică în educație. Școala noastră
dorește să ofere fiecărui elev mijloacele materiale și spirituale de a se afirma, competența de a
deține și utiliza informația, oportunitatea de a deschide noi orizonturi de integrare în
comunitate, în societatea europeană, în concordanță cu valorile umanității și adaptate la
traiectoria de evoluție macroeconomică.
Rămânem fideli totodată dezideratului : Educația este ceea ce rămâne după ce-ai uitat
tot ce ai învățat în școală- Albert Einstein, și continuăm să furnizăm societății și timpului
personalități în domenii cheie ale culturii și științei românești și nu numai, tineri dezvoltați
pluridisciplinar, capabili de o integrare imediată în structurile învățământului superior, cu
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100% procent de admitere în universități de top din țară și străinătate. Reușim, de asemenea,
să păstrăm o tradiție de familie valoroasă, prin educarea de generații întregi ce provin din
familii înrudite, bunici, părinți, copii și nepoți, fideli unității noastre de învățământ și
stimulăm integrarea în rândurile corpului profesoral a propriilor absolvenți, acum cadre
didactice de înaltă factură morală și reputație impecabilă.

II. BAZA CONCEPTUALĂ
Planul de Dezvoltare Instituţională (2017-2021) al Colegiului Dobrogean „Spiru Haret”
Tulcea (în continuare - PDI) a fost elaborat în conformitate cu legislația în vigoare. La nivelul
Colegiului Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea s-a constituit Grupul de lucru pentru elaborarea
Planului de dezvoltare instituţională pe termen lung al Colegiului Dobrogean „Spiru Haret”
Tulcea., în conformitate cu Procedura de elaborare și revizuire a PDI. Principalele sarcini ale
Grupului de lucru sunt: supravegherea şi coordonarea întregului proces de elaborare a PDI,
aprobarea informaţiei care este inclusă în proiectul PDI, luarea deciziilor cu privire la
priorităţi şi obiective. PDI este elaborat pentru o perioadă de cinci ani şi are drept scop
racordarea misiunii unităţii la angajamentele şi priorităţile sale. Informaţia de bază este
furnizată de rezultatele evaluării capacităţilor instituţionale, care oferă o înţelegere profundă a
capacităţilor şcolii de a-şi realiza eficient angajamentele. În acelaşi timp, au fost sugerate
acţiuni de depăşire a lacunelor atestate şi de soluţionare a problemelor identificate. PDI este
un document evolutiv, din următoarele considerente:
1.este rezultatul unui şir de studii realizate în cadrul colegiului, inclusiv analiza
funcţională, evaluarea capacităţilor, discuţii cu constituenţii, în special în cadrul Grupului de
lucru;
2. pe perioada implementării sale, impactul va fi evaluat, iar în rezultatul evaluării vor fi
identificate noi elemente ce trebuie luate în considerare şi integrate în Plan;
3.sporirea treptată a capacităţilor va condiţiona noi etape în procesul de planificare şi
implementare. Situaţia Colegiului Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea existentă la momentul dat,
cu resurse umane şi mijloace financiare bine fundamentate, este foarte bună. Sporirea calităţii
educaţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor de dezvoltare a tineretului necesită eforturi considerabile
şi o perioadă de timp mai îndelungată. În acest context, prezentul document defineşte şi
stabileşte priorităţile privind dezvoltarea instituţională a unităţii pentru realizarea misiunii
sale.
Baza conceptuală a prezentului Proiect de dezvoltare instituţională o reprezintă legislaţia
în vigoare, și anume:

Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011. 

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului
didactic și didactic auxiliar nr.6143/01.11.2011. 

O.M.E.N. nr. 4682/28.09.1998, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a
inspecţiei şcolare (RODIS.). 

Buletinele Informative ale Ministerului Educaţiei Nationale și Cercetării Științifice 

Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă,
publicate în Monitorul Oficial. 

Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar. 

Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Nationale. 
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O. M. N. nr. 5079/31.08.2016 cu privire 
la Regulamentul de organizare şi funcţionare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
HG 1534/2008 Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. 
HG 21/2007 Standarde de acreditare pentru autorizarea unităţilor de învăţământ
preuniversitar; Standarde de autorizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
ORDIN nr.4595/22.07.2009 Criterii de evaluare a personalului didactic. 
ORDIN nr.5132/10.09.2009 Reglementări privind activitatea educativă şcolară şi
extraşcolară. 
LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.
Programul de Guvernare pe perioada 2009 – 2012, capitolul V. Educaţie.
Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie.
Raport asupra Stării sistemului naţional de învăţământ, 2012
Raportul Starea Învățământului la Colegiul Dobrogean Spiru Haret pe anul şcolar
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.
Strategia managerială a Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea pentru anul şcolar
2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
Planul local de dezvoltare durabilă a municipiului Tulcea 2014-2020.
Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea pe perioada 2014-2020.

III.

DECLARAȚIA DE IDENTITATE

Colegiul Dobrogean Spiru Haret Tulcea reprezintă pentru Dobrogea cea mai veche și
renumită instituție de învățământ preuniversitar, cu 135 de ani de experiență în performanță,
cu o tradiție adâncă în plămădirea și creșterea caracterelor de învingători, cu peste 700 de
generații de profesori ce au clădit generații, învățându-le să prețuiască cultura, munca, viața și
neamul.
Înființat la 14 noiembrie 1883, într-un climat de efervescentă vibrație a spiritului
românesc de la sfârșitul veacului al XIX-lea, colegiul îți deschidea porțile sub numele de
Gimnaziul Real de Băieți Tulcea. Datorită dragostei și devotamentului unor dascăli de înaltă
ținută profesională, gimnaziul se consolidează și la 11 septembrie 1897 se transformă în liceu.
Învățământul din țara noastră cunoaște o perioadă de prosperitate odată cu venirea la
conducerea Ministerului Instrucțiunii Publice a devotatului cărturar și pedagog Spiru Haret, a
cărui operă școlară și spirituală a fost rezultatul concepției înaintate a marelui om de cultură,
animat de sentimente patriotice și democratice înalte, cu vederi progresiste, a unui adevărat
precursor al ideilor de organizare științifică a școlii românești. Pentru întreaga țară, dar mai
ales pentru Dobrogea, Spiru Haret a fost cu adevărat omul școalei și prietenul țărănimii,
punând mult suflet în rezolvarea problemelor specifice dobrogene. Spiru Haret figurează în
istoria liceului tulcean drept un constant prieten al școlii, un ocrotitor de nădejde al ei în
momentele sale cele mai delicate. Un document valoros atestând împrejurările în care s-a
construit în anul 1902, primul local propriu al școlii a fost Actul comemorativ găsit în
temelia clădirii școlii noastre cu prilejul demolării ei în 1969. Datat la 14 iunie 1902, actul
este semnat de prestigiosul om de știință Spiru Haret, pe atunci ministrul Instrucțiunii Publice
și al Cultelor, care onorase cu prezența acțiunea de punere a temeliei noii clădiri: ”Scopul
învațamântului nu este numai instrucțiunea ci şi educațiunea tinerimii; şi aceasta a doua parte
este mai importantă şi mai grea de realizat decât cea dintâi.”(enunța Spiru Haret, ceea ce va
deveni deviza viitoarei școli). Primul local al școlii, construcție foarte veche din timpul
PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2017-2021
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ocupației turcești, se afla pe locul unde astăzi se înalță partea centrală a clădirii moderne și
impozante care poartă pe frontispiciu numele ilustrului om al școlii, Spiru Haret.
Prin Ordinul nr. 4133 din 13 iulie 1996 al Ministrului Învățământului, începând cu anul
școlar 1996/1997, Liceul Spiru Haret din municipiul Tulcea se numește Colegiul
Dobrogean Spiru Haret Tulcea.
Astăzi, Colegiul Dobrogean Spiru Haret Tulcea este o instituţie modernă de învăţământ,
orientată spre formarea unor adulţi a căror personalitate să le permită integrarea cu uşurinţă în
cadrul valorilor europene şi mondiale. Unitatea noastră școlară dispune de o monumentală
clădire construită între anii1925-1927, căreia i s-a adăugat în ultimele decenii un nou corp de
clădire, o sală de sport, o modernă centrală termică proprie, cabinetul multimedia. S-au
finalizat lucrările de modernizare a arenei Mircea cel batrân, de consolidare a aripii de nord și
a cabinetelor de informatică.
Oportunităţile oferite de instituţie formării abilităţilor, stimulării talentelor şi integrării
intereselor tinerilor elevi sunt numeroase. Elevii noștri se formează în cabinete și laboratoare
moderne, utilizează conexiunea la internet și cele peste 61.000 de volume ale bibliotecii
liceului, peste 7000 de titluri fiind în limbile engleză și franceză, vizitând muzeul ce ilustrează
istoria acestei școli sau participând la prelegeri și activități cultural-artistice în amfiteatrul cu
70 de locuri și dotat cu mijloace multimedia moderne sau în sala de festivități cu peste 150 de
locuri. Meritoasele premii ale elevilor noștri tapetează holurile clădirii, dovada nivelului
ridicat de performanță în pregătirea științifică și sportivă. Ne-am remarcat la nivel național
prin media 10 la examenul de bacalaureat a elevei Vărneanu Armanda, ce a absolvit profilul
uman, specializarea filologie, promoția 2017 și prin procentul de 100% absolvenți cu examen
de bacalaureat promovat. Hrănim spiritului creator în cenaclul literar Aspirații, înființat în
martie 1968 de către profesorul Bucur Gheorghe: În cei peste 48 de ani de activitate a
cenaclului, tinerii creatori elevi din diferite generații au dat expresie artistică unor nobile
gânduri și sentimente în aspirațiile lor de bine și frumos. Revistele școlare Aspirații și
Aspirații literare se desprind din trunchiul creator comun al colectivului de dascăli și elevi
scoțând la lumina tiparului dovezile de viață ale puternicelor caractere ce plămădesc
împreună. Revista școlii este o carte de vizită și o oglindă a forțelor ei spirituale, a
competenței și responsabilității. Directorii acestui prestigios lăcaș de cultură au fost și sunt
oameni de valoare ai școlii tulcene ce au investit în realizarea idealului educațional de
dezvoltare liberă, integrală și armonioasă, de formare a personalității autonome și creative:
prof. Dima Virgina, prof. Albotă Mihai, prof. Calenic Cezar, prof. Neda Nicolae, prof.
Guțescu Petre, prof. Anastasiu Florin Cristian.

IV.

DIAGNOZA MEDIULUI ORGANIZAȚIONAL

IV.1 DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN- ANALIZA PEST
IV.1.1 ANALIZĂ DEMOGRAFICĂ
Cea mai recentă analiză demografică, la 20 octombrie 2011, stabilea că populaţia
României era de 20.121.641 persoane, din care 10.333.064 femei (51,4%). Faţă de situaţia
existentă la recensământul anterior, populaţia stabilă a scăzut cu 1.559,3 mii persoane (din
care, 779,2 mii femei). Cele mai mari reduceri ale populaţiei stabile, de peste 15%, s-au
PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2017-2021
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înregistrat în judeţele Tulcea şi Neamţ (conform http://www.recensamantromania.ro/wpcontent/uploads/2013/07/REZULTATE-DEFINITIVE-RPL_2011.pdf).
Conform datelor statistice furnizate de Direcția Județeană de Statistică Tulcea, analiza
demografică indică un declin general al populaţiei, în mod deosebit pentru grupele tinere de
vârstă, însoţit de îmbătrânirea populaţiei. Scăderile prognozate pentru totalul populaţiei
judeţului şi mai ales scăderile înregistrate în ultimii ani la populaţia cu vârsta între 0-14 ani
influenţează structura reţelei şcolare prin concentrarea activităţilor şi creşterea competiţiei
între şcoli. Prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică pentru orizontul
anului 2025 arată o scădere continuă pentru întreaga regiune şi pentru toate judeţele. La
nivelul judeţului Tulcea scăderea prognozată în 2025 faţă de 2005 este cu 15,9%.
Pentru populaţia de vârstă şcolară pe grupele de vârstă 3-6 ani, 7-14 ani şi 15-24 ani,
previziunea pentru orizontul anului 2025 arată o scădere la nivelul judeţului, pentru toate
grupele de vârstă (conform PLAI 2013-2020).
Rata netă de cuprindere în învăţământul postgimanzial a eleviilor cu vârste între 15- 18
ani este în creştere în ultimii ani ajungând la 59.5% valoare însă mult sub media regională de
69.5%. Rata netă de cuprindere în clasele IX-X pentru elevi cu vârste între 15-16 ani este în
creştere în ultimii ani, ajungînd în anul şcolar 2009-2010 la 61.6%, valoare însă mult sub
media regională de 71.8% (conform PLAI 2013-2020).

Proiecţia evoluţiei tinerilor şi vârstnicilor
Tulcea

0-14
65 si peste

Mii pers.

45

35

25
2005

2010

2013

2015

2020
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IV.1.2 PIAȚA MUNCII
Schimbările tehnologice şi organizaţionale produse la nivelul agenţilor economici impun
dezvoltarea parteneriatului dintre unităţile şcolare preuniversitare, unitățile școlare de
învățământ superior şi agenţii economici pentru adaptarea curriculum-ului.
Principalele constatări din analiza pieţei muncii indică o scădere a populaţiei active şi mai
ales a populaţiei ocupate (în mod deosebit în mediul rural şi în cazul femeilor). Se constată o
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rată de ocupare mai mică decât la nivel naţional şi un decalaj semnificativ faţă de ţinta UE
pentru 2020 (care prevede o rata de ocupare de 75% în 2020) (conform PLAI 2013-2020).
IV.1.3 ABANDONUL ȘCOLAR
Gradul de cuprindere în educaţie în regiune se situează sub cele calculate la nivel
naţional, pentru toate grupele de vârstă, cu excepţia grupei de vârstă preşcolară – cu decalaje
mari pe medii rezidenţiale.
Conform datelor statistice (PLAI 2013-2020), valorile gradului de cuprindere în
educaţie în judeţul Tulcea se situează sub cele la nivel regional, pentru toate grupele de vârstă,
cu excepţia grupei 3-6 ani. Analiza datelor privind abandonul şcolar la învăţământul liceal
arată o înrăutăţire a situaţiei întrucât tendinţa la nivelul judeţului este crescătoare. În sprijinul
adaptării permanente a ofertei la comanda socială, Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea
este conectat în permanență la noutățile din sfera elaborării şi aplicării unor proceduri
coerente de investigare a nevoilor de calificare la nivel regional şi local, care să furnizeze
informaţiile necesare - credibile, de calitate, periodic actualizate şi accesibile şcolilor şi
beneficiarilor sistemului de educaţie şi formare profesională.
IV.1.4 ANALIZA PESTE( politic, economic, social şi tehnologic)
CONTEXTUL POLITIC / LEGISLATIV
Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar din
Colegiului Dobrogean „Spiru Haret” este reglementat prin următoarele documente:
1. Constituţia României
2. Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale şi a celorlalte norme legale al căror obiect de
reglementare îl constituie raporturile juridice care se stabilesc în legătură cu organizarea,
funcţionarea şi evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar;
3. Convenţia cu privire la drepturile copilului, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,
Carta Socială Europeană şi Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, cu Carta
Limbilor Minoritare şi Regionale, precum şi cu prevederile Constituţiei României,
4. Legea 53/2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.87, Legea calităţii în educaţie, cu modificările şi completările ulterioare,precum și
cu prevederile celorlalte acte normative generale şi speciale incidente.
6. Actul de înfiinţare al colegiului;
7. Codul de identitate fiscală (CIF);
8. Contul din Trezorerie
9. Sigiliul unic pe care se afla însemnele Ministerului Educaţiei Naționale
10. Toate Hotărârile de Guvern care reglementează activitatea din domeniul educației,
Ordinele de ministru, Deciziile MENCȘ și ale ISJ Tulcea, etc.
CONTEXTUL ECONOMIC
În ultimii ani se remarcă o creştere accentuată a numărului protocoalelor de
colaborare între unităţile şcolare şi agenţii economici din domenii de activitate variate, fapt
care a determinat o nouă orientare a școlii, pentru adaptarea ofertei educaţionale la raportul
real dintre cererea şi oferta de pe piaţa muncii. În acest context, procesul de descentralizare a
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învăţământului preuniversitar constituie un demers oportun şi necesar, răspunzând cerinţei
existenţei unui învăţământ organizat, administrat şi finanţat conform standardelor Uniunii
Europene. Având la bază principiile transparenţei, echităţii şi adecvării, activitatea de
finanţare a unităţilor de învăţământ va presupune nu numai finanţarea de bază (costul standard
/ elev), cum se întâmplă în general, ci şi finanţări complementare şi compensatorii, bazate pe
cerinţele specifice de context socio – economic.
CONTEXTUL SOCIAL
Curbele demografice aflate într-o dinamică permanentă, determină fluctuații
importante ale populaţiei şcolare. În acest context, colegiul nostru este obligat să țină cont de
nevoia de atragere a unei resurse umane de calitate foarte bună, a copiilor care sunt crescuţi
într-un mediu social bine educat, care apreciază şi favorizează educaţia și pentru care
formarea este un proces obligatoriu şi continuu.
CONTEXTUL TEHNOLOGIC
Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea la scară tot mai largă a
echipamentelor informatice şi a noilor tehnologii la toate nivelele învăţământului
preuniversitar. Sprijinul M.E.N.C.Ș. acordat iniţiativelor unităţilor şcolare în sensul predăriiînvăţării asistate de calculator reprezintă indiscutabil un punct forţe în această direcţie. În
plus, posibilitatea reală a folosirii soft-urilor educaţionale în procesul instructiv-educativ
reprezintă un avantaj suplimentar.
IV.2 DIAGNOZA MEDIULUI INTERN
IV.2.1 COORDONATE GEOGRAFICE ALE COLEGIULUI DOBROGEAN „SPIRU HARET”
TULCEA
Orașul Tulcea este municipiu reședință de județ și cel mai mare oraș al județului
Tulcea, ce aparține regiunii Dobrogea. Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea este situat în
centrul istoric al orașului Tulcea într-un perimetru de o importanță educațională deosebită,
flancat de 6 Centre de cultură și istorie dobrogeană: Muzeul de Etnografie și Artă populară,
Centrul Național de informare turistică- clădire monument istoric, Centrul Ecoturistic Delta
Dunării, Muzeul de Artă-fost Palat Administrativ al Sangeacului de Tulcea, denumit atunci şi
Conacul Paşei, Monumentul Eroilor din Războiul pentru Independenţă și Moscheea Azizie,
cea mai mare moschee construită de Imperiul Otoman în Dobrogea.
Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea își desfășoară activitatea într-un spaţiu
propriu aflat în str. 14 Noiembrie, nr.24, intr-o clădire istorică ce aparține Patrimoniului
UNESCO. Spaţiile de învăţământ sunt în momentul acesta la nivelul standardelor de
acreditare, oferind un confort sporit atât elevilor cât şi cadrelor didactice. Activitatea didactică
se desfăşoară în 32 de săli de clasă, din care 13 sunt specializate pe diverse domenii de
interes. Şcoala noastră este dotată cu o bibliotecă modernă amenajată conform standardelor
actuale, funcţionând într-un spaţiu propriu, cu mobilier adecvat şi având în dotare peste
61300 de volume şi un număr însemnat de manuscrise şi cărţi rare. Totodată unitatea noastră
școlară deține un muzeu cu dovezi ale evoluției învățământului dobrogean cu accent pe
performanțele Colegiului.
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Vedere din satelit a Colegiului Dobrogean Spiru Haret Tulcea- sursa Google maps
Echipamentele şi mijloacele necesare comunicării, extinderii mijloacelor de informare,
diversificării strategiilor educaționale sunt adaptate nevoii învățământului contemporan
însumând 120 calculatoare din care 95 calculatoare utilizate de elevi și 18 calculatoare
utilizate de profesori 7 calculatoare fiind utilizate în scop administrativ. Toate calculatoarele
sunt conectate la reţeaua internet. De asemenea, deținem 6 copiatoare puse la dispoziția
personalului didactic.
În urma lucrărilor de reabilitare a fost modernizat Coridorul de Onoare, laboratorul de
biologie, chimie, laboratoarele de informatică, cabinetul multimedia, ușa de acces în corpul N
și sala de sport, fiind amenajată totodată și toaleta persoanelor cu dizabilități. Pentru
desfășurarea orelor de educație fizică și sport și a competițiilor sportive găzduite de acest
colegiu avem în dotare un perimetru sportiv renovat adaptat tuturor sporturilor de echipă și nu
numai, denumit  Arena Mircea.
În ultimii ani s-a amenajat staţia de radioficare a colegiului care se află la dispoziţia
Comitetului Reprezentativ al elevilor.
IV.2.2 ISTORICUL UNITĂȚII NOASTRE ȘCOLARE
În 14 noiembrie 1883 ia fiinţă școala noastră sub denumirea de „GIMNAZIUL REAL
DE BĂIEŢI” din Tulcea, fiind cea mai veche unitate de învățământ dobrogean. În perioada
1885-1890 – se desfiinţează GIMNAZIUL, datorită crizei financiare și se reînființează în 27
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IULIE 1890 GIMNAZIUL ( funcţionează cu trei clase, apoi cu patru ) iar la 1 septembrie 1897
„GIMNAZIUL REAL DE BĂIEŢI se transformă în LICEU și clasa a V-a. În 2 septembrie
1897 se înfiinţează ŞCOALA SECUNDARĂ DE FETE - GRADUL II, „PRINCIPESA
ILEANA iar între anii 1899-1900 se înfiinţează clasa a VII-a. La 14 iunie 1902 îşi pune
semnătura SPIRU HARET, la acea vreme ministrul Instrucţiunii Publice, pentru lucrările de
construire a primului local al celei dintâi şcoli secundare din Dobrogea. În 1903 se dă liceului
numele de „ PRINCIPELE CAROL denumire acordată până în 1941. În 1906 apare prima
publicaţie a elevilor de la cursul superior „Colnicul Hora”, prima revistă şcolară din
Dobrogea, continuată astăzi de Revista „Aspiraţii” și Aspirații Literare. Se înfiinţează
BIBLIOTECA liceului în 1916, care este şi prima bibliotecă publică din oraş iar la 1
decembrie 1916 liceul se închide, în timpul regimului de ocupaţie militară bulgară- germanăturcă.
În 1918 liceul îşi reia activitatea iar în 1920 se amenajează ARENA „ MIRCEA”. În
luna octombrie 1923 se dezveleşte bustul marelui pedagog şi om politic SPIRU HARET. În
perioada august 1925 – toamna 1926 se construieşte actuala aripă de nord a liceului cu 10 săli
de clasă cu pereţii căptuşiţi cu lambriuri de lemn, cu sobe de teracotă, cu lumină electrică şi
mobilier corespunzător. Se împrejmuieşte curtea cu zid de piatră, se betonează curtea.
Din vara 1926 până în toamna 1927 se construieşte pavilionul central cu săli de clasă,
cancelarii, o sală de recepţii, subsol şi mansardă. Între anii 1928-1929 se trece, pe baza
prevederilor Legii învăţământului din 1928 , la Liceul unitar de şapte clase ( 3 pentru cursul
inferior şi 4 pentru cursul superior sau liceal propriu-zis )iar din anul şcolar 1934 –1935 se
revine la LICEUL cu 8 clase cu două cicluri de câte 4 ani fiecare.
În septembrie 1941- se schimbă numele în „LICEUL TEORETIC DE BĂIEŢI
TULCEA” prin unificarea LICEULUI DE BĂIEŢI cu LICEUL DE FETE devenind în 1948
„LICEUL MIXT TULCEA”.În anul şcolar 1948 – 1949 se înfiinţează învăţământul seral şi
fără frecvenţă, fiind în lichidare începând cu anul şcolar 1982 – 1983.Între anii 1953 - 1957 –
LICEUL devine „ŞCOALA MEDIE DE 10 ANI NR.1”. În anul şcolar 1957 – 1958 se
reînfiinţează învăţământul primar, fiind în lichidare începând cu anul şcolar 1982 – 1983.
Între anii 1958–1965, ŞCOALA MEDIE NR.1 redevine „LICEUL DE CULTURĂ
GENERALĂ NR.1”. În perioada 1970 –1971 se construieşte aripa de sud cu 10 săli de clasă şi
3 laboratoare: fizică, chimie şi biologie. Începând cu anul 1971 liceul se numeşte LICEUL
„SPIRU HARET” iar între 1972 – 1973 se construieşte clădirea atelierelor – şcoală. În 10
noiembrie 1973 se inaugurează MUZEUL LICEULUI.
În 1993 căpătăm statutul de Şcoală asociată UNESCO. În noiembrie 1995 se amenajează
centrala termică proprie. Din 13 IULIE 1996 LICEUL se numeşte COLEGIUL DOBROGEAN
„ SPIRU HARET.
De aici, de pe băncile Colegiului Dobrogean “Spiru Haret”, au plecat să slujească stiinţa și
cultura românească, absolvenţii:
 academicienii – Constantin Bratescu (geograf), Orest Tafrali (istoric), Nicolae
Cornateanu (biolog), Nicolae Dinulescu (inginer);
 savanţii: Alexandru Arbore, Paul nicorescu, Sergiu Condrea, Ovidiu Voicu;
 profesorii universitari doctori: Constantin Caloghera, Enciu Minciu, Alexe Cristea,
Dan Potolea, Edmond Berceanu, Marin Ciurel;
 filologii: Mioara Avram, Victor Ivanovici, Gheorghe Nedioglu;
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scriitorii: Gheorghe Eminescu, Traian Cosovei, Emilia Caldararu, Pavel Dan;
compozitorii: Dumitru Chiriac, Ludovic Paceag;
pictorii: Constantin Calafeteanu, Anton Lazar, Albert Poch;
actorii: Toni Buiacici, Costel Constantinescu, Radu Gheorghe, Natalia Lefescu,
Virginia Mirea;
 arheologul dr. Victor Bauman;
 geologul Vasile Bacalu şi mulţi alţii.
IV.2.3 DINAMICA STRUCTURII LICEULUI
Colegiul Dobrogean “Spiru Haret” Tulcea funcționează cu clase din filiera teoretică cu
profil real, specializările matematică-informatică, matematică-informatică limba engleză
intensiv, matematică-informatică intensiv informatică și științe ale naturii și cu profil uman,
specializările filologie și științe sociale precum și cu clase de gimnaziu. Începând cu anul
școlar 2015-2016 a fost înființată o clasă de gimnaziu cu studiul intensiv de limbă engleză,
clasa a V-a, pe baza unui examen de admitere la limba engleză- probă scrisă și orală.
Incepând cu anul școlar 2016-2017 am introdus în oferta CDȘ a CDSH pentru clasele a V-a,
studiul limbii germane.
Elevii colegiului nostru provin în principal din mediul urban, de la școli foarte bune
dar sunt admiși în învățământul liceal și elevi din mediul rural, în general cu medii de
absolvire peste 8. Studiul comparativ al mediilor de admitere în clasa a IX-a dovedește o
creștere a valorii elevilor noștri între anii 2013-2017 și o scădere în anul 2016 pentru toate
specializările mai puțin la specializarea Științe ale naturii, unde media ultimă de intrare a fost
8,60, mai mare cu 30 de sutimi față de anul precedent(sursa www.edu.ro). Incepând cu anul
școlar 2016-2017 colegiul nostru a reintrodus în oferta educativă specializarea matematicăinformatică intensiv informatică. Pentru anul școlar 2017-2018 s-a înregistrat o creștere cu
aproape 2 puncte a mediei ultime de admitere la specializarea matematică-informatică, cu
jumătate de punct la specializarea filologie și de asemenea a crescut și media ultimă la
specializarea științe sociale.

An
2017
2016
2015
2014
2013

Nr.
Clase/Ultima
medie
admitere
FILOLOGIE
1/7,52
1/7,16
1/7,64
1/6,45
1/6,24

Nr.
Nr.
Clase/Ultima Clase/Ultima
Nr.
medie
medie
Clase/Ultima
admitere
admitere
medie
ȘTIINȚE
ȘTIINȚE ALE MATEMATICĂSOCIALE
NATURII
INFORMATICĂ
1/7,98
1/7,48
3/7,76
1/7,64
1/8,60
3/5,94
1/7,98
1/8,36
3/8,32
1/7,06
1/6,98
3/6,88
3/6,94
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Prin analiza comparativă a ultimelor medii de admitere la clasa a IX-a se remarcă
creșterea acesteia la toate profilurile și specializările, cu excepția specializării științe ale
naturii.

Proiectarea structurii liceului pentru anul școlar 2017-2018 a fost următoarea:
Clasa a V-a : 2 clase, 50 elevi
Clasa a VI-a : 2 clase, 62 elevi
Clasa a VII-a : 2 clase, 1 clasă de engleză intensiv, 55 elevi
Clasa a VIII-a : 2 clase cu 55 elevi
Clasa a IX-a : 6 clase cu 171 elevi din care :
 1 clasă matematică informatică
 1 clasă matematică informatică intensiv engleză
 1 clasă matematică informatică intensiv informatică
 1 clasă științe ale naturii
 1 clasă științe sociale
 1 clasă filologie
Colegiul funcționează într-un singur schimb, cu program de la 8 la 15.
VI.2.4. CURRICULUM
Conţinutul învăţământului preuniversitar este asigurat prin Curriculumul
naţional. Curriculumul naţional este ansamblul coerent al planurilor-cadru de învăţământ, al
programelor şcolare şi al manualelor şcolare din învăţământul preuniversitar (Legea
învăţământului nr.1 din 2011).
Planul-cadru de învăţământ reprezintă principalul document oficial de tip reglator –
componentă a curriculumului naţional – şi, prin aceasta, un instrument de bază în promovarea
politicii educaţionale la nivel naţional. Planurile-cadru de învăţământ stabilesc, diferenţiat în
funcţie de nivelul de şcolarizare, disciplinele studiate de către elevi în şcoală şi numărul de
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ore alocat fiecăreia dintre acestea. Pentru învăţământul primar şi gimnazial, planurile-cadru
cuprind două componente: trunchiul comun, ca ofertă curriculară obligatorie pentru toţi elevii,
şi curriculum la decizia şcolii, care cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei
curriculare proprii fiecărei unităţi de învăţământ; se asigură astfel cadrul pentru susţinerea atât
a unor performanţe diferenţiate, cât şi a intereselor specifice de învăţare ale elevilor. Pentru
învăţământul liceal, planurile-cadru cuprind următoarele componente: trunchi comun şi
curriculum diferenţiat, ca ofertă curriculară obligatorie pentru fiecare filieră, profil,
specializare, şi curriculum la decizia şcolii, pentru filiera teoretică, ce cuprinde orele alocate
pentru dezvoltarea ofertei curriculare proprii fiecărei unităţi de învăţământ(conform
http://www.edu.ro/index.php/articles/10765). Curriculumul la decizia şcolii asigură cadrul
pentru susţinerea atât a unor performanţe diferenţiate, cât şi a intereselor specifice de învăţare
ale elevilor. Principiile după care este elaborat planul cadru sunt:
 Principiul selecției și al ierarhizării culturale, al cărui consecință îl reprezintă stabilirea
disciplinelor școlare și gruparea acestora în Arii Curriculare, selectate în conformitate
cu finalitățile învățământului.
 Principiul correnței ce vizează omogenitatea parcursului școlar.
 Principiul egalitații șanselor ce constă în asigurarea unei sistem ce dă dreptul fiecărui
elev de a-și descoperi și valorifica la maximum potențialul genetic, intelectual și fizic
de care dispune.
Consiliul pentru curriculum ce funcționează la nivelul instituției noastre școlare stabilește
pachetele de CDȘ, elevii urmând să-și aleagă un anumit pachet. Oferta școlii este publică și
asigură succesul absolvenților noștri în continuarea parcursului educațional prin inserarea lor
în formele de învățământ superior. Centralizatorul ofertei CDȘ se regăsește în anexa nr.1.
La nivelul instituției funcționează 11 cercuri școlare pe domenii de interes diferite(detalii în
anexa 2).
IV.2.5.RESURSELE UMANE
IV.2.5.1. CORPUL PROFESORAL
Corpul de cadre didactice este în continuă înnoire, datorită pensionărilor din ultimii
ani. În ceea ce priveşte pregătirea profesională şi metodică a corpului profesoral, acesta este
unul de înaltă factură morală și profund preocupat de investiția în formare și performanță.
Astfel, aparțin colectivului de cadre didactice următorii profesori distinși cu merite: cu
distincţii „Gh. Lazăr” clasa I : prof. Guţescu Petre, prof. Mihai Gheorghiţa, cu distincţii „Gh.
Lazăr” clasa II: prof. Ftadeev Brad Floriana Adriana, prof. Niculescu Mauriciu, prof. Căpriţă
Doru, cu distincţii „Gh. Lazăr” clasa III : prof. Anastasiu Liliana. Sunt profesori metodiști în
anul școlar 2017-2018: Vicol Mihaela, Buric Elena, Raiciu Mihaela, Anastasiu Liliana, Udrea
Mihaela, Năstase Georgeta, Agache Cristian, Căpriţă Doru Marian,. Sunt membri în
Consiliile consultative ale ISJ: Pavel Ana, Baciu Gabriela, Guțescu Petre, Ftadeev Brad
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Floriana Adriana, Anastasiu Liliana, Muscalu Adrian, Voicu Adina Laura, Udrea Mihaela,
Marin Gabriela, Dobre Florian, Moise Vasile, Mihai Gheorghiţa, Caulea – Popescu Nicoleta,
Agache Cristian, Paraschiv Aurel. Sunt membri în Corpul de experţi manageriali: Anastasiu
Florin Cristian, Anastasiu Liliana, Guţescu Petre, Voicu Adina Laura, Căpriţă Doru Marian,
Ftadeev Brad Floriana Adriana, Radu Daniela, Cristea Daniela, Udrea Mihaela. Statisticile pe
ani școlari privind fluctuația/ stabilitatea corpul profesoral sunt inserate în anexa nr. 3.
Comparativ cu anii precedenți, ponderea cadrelor didactice cu gradul didactic I a
crescut. Totodată, peste 65% din corpul profesoral beneficiază de gradație de merit în anul
școlar 2017-2018(anexa 6).
Indicatori de calitate ai corpului
profesoral aplicabili profesorilor
titulari
Ponderea personalului cu gradul
didactic I
Ponderea personalului cu gradul
didactic II
Ponderea personalului cu vechime mai
mare de 4 ani
Ponderea personalului cu gradație de
merit

AN
ȘCOLAR
2015-2016
76,36%

AN
ȘCOLAR
2016-2017
78,31%

AN
ȘCOLAR
2017-2018
81,57%

14,54%

18,42%

13,15%

99%

100%

100%

48,21%

62,97%

65,78%
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profesori titulari
Anul
şcolar

gr.I

2012-2013
2014 – 2015
2015-2016
2016- 2017
2017-2018

28
38
30
29
31

gr.II
5
8
4
7
5

def
4
7
2
2
2

deb

profesori suplinitori
gr.I
15

-

16
5
13

def
gr.II
2
1
2
1

deb

2
3
2
2

2
2
-

În anul școlar 2017-2018, din 54 cadre didactice angajate, sunt titulare 38 și 16 suplinitori,
detașați sau colaboratori la plata cu ora. Cadre didactice cu gradul I sunt 44, cu gradul didactic
II- 6, și definitivat doar 4.

Personalul de conducere este format din 2 cadre didactice titulare, conform normativelor în
vigoare.
Numele și
prenumele
Anastasiu Florin
Cristian
Voicu Adina Laura

Funcția

Gradul didactic

Specializarea

Director

I

Limba română

Director adjunct

I

Biologie

Activitatea managerială a avut ca obiectiv principal, ridicarea standardului unităţii de
învăţământ şi obţinerea performanţelor şcolare la nivelul municipiului Tulcea şi al judeţului.
Pentru realizarea acestor deziderate s-a avut în vedere implicarea întregii echipe manageriale,
astfel încât activitatea de conducere să fie cât mai eficientă şi abordată ştiinţific în toate
dimensiunile sale. Permanent au fost urmărite, parcurse şi studiate toate documentele care au
făcut referire la cadrul legislativ, administrativ şi educaţional. În elaborarea planurilor şi
măsurilor de îmbunătăţire şi eficientizare a activităţii instituţionale s-a avut în permanenţă în
vedere finalitatea învăţământului gimnazial şi liceal și pregătirea multilaterală a tinerilor care
să răspundă nevoilor unei societăţi în continuă dezvoltare. Fiecare membru al echipei
manageriale a avut responsabilităţi bine definite, dar în acelaşi timp a avut posibilitatea de a
colabora cu ceilalţi membri, astfel încât fiecare activitate proiectată şi desfăşurată să poată să
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îşi atingă obiectivele pentru care a fost concepută.
Preocupările echipei şi ale managerului în mod deosebit au vizat activităţile de
parteneriat cu ONG-uri şi reprezentanţi ai instituțiilor, deoarece aceştia vor fi viitorii
beneficiari ai serviciilor de educaţie oferite de instituţia de învăţământ. Dintre preocupările
noastre nu au fost excluse nici celelalte cadre didactice, oferindu-le tuturor posibilitatea să se
afirme şi să se implice în aceaşi măsură în activitatea de îndrumare şi dezvoltare a elevilor ca
personalităţi. Realizarea obiectivelor propuse se poate vedea prin rezultatele obţinute în
activitatea didactică, dar şi în activitatea extraşcolară prin rezultate la concursuri şcolare şi
olimpiade. În anul școlar 2017-2018 Consiliul de administrație este format din 13 membri,
dintre care 6 reprezentanți ai corpului profesoral, 2 reprezentanți ai părinților, 3 reprezentanți
ai Consiliului local, 1 reprezentant al Primăriei Tulcea și un reprezentant al elevilor (anexa nr.
4). La ședințele Consiliului de Administrație participă cu statutul de observator liderul de
sindicat precum și secretarul, fără drept de vot. Componența Consiliul de administrație a fost
următoarea: președinte, prof. Anastasiu Florin Cristian- director unitate, prof. Voicu Adina
Laura- dir. adj., prof. Udrea Mihaela, prof. Buric Elena, prof. Bazbanela Aurelia, prof. Vicol
Mihaela- reprezentanți corp profesoral, prof. Dumitru Simona și prof. Moise Vasilereprezentanți Asociația de părinți, Lungu Andreea- reprezentant Consiliul elevilor, Șacu Stere,
Frandeș Claudia și Chistrugă Corneliu- reprezentanți Consiliu Local, Verban Carmenreprezentant primar, prof. Stanciu Victoria- reprezentant Sindicat. În conformitate cu ordinul
MEN nr. 3027 din 8.01.2018 privind modificări la ROFUIP 2016 componența Consiliul de
administrație se modifică începând cu 18.08.2018 astfel: reprezentanții Asociației de părințiprof. Dumitru Simona și prof. Moise Vasile sunt înlocuiți cu Constantin Corina și Mauna
Nicoleta, membri în Asociația de părinți și Consiliul Reprezentativ al părinților.
IV.2.5.2. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC
Personalul didactic auxiliar în anul școlar 2017-2018 este format din:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Funcţia
secretar şef
bibliotecar
laborant
contabil şef
administrator
informatician

Posturi
conform normativelor
1
1
1
1
1
1/2

Statut calificat
1
1
1
1
1
1

Personalul nedidactic în anul școlar 2017-2018 cuprinde:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.

Funcția
paznici
ingrijitoare
Muncitori întreținere

Posturi conform
normativelor
3
6
2

Statutul
Calificat
3
6
2

necalificat
-
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IV.2. 5.3.RESURSELE UMANE- ELEVII, BENEFICIARII DIRECȚI AI EDUCAȚIEI
Selecția elevilor ce studiază la colegiul nostru se face în conformitate cu legislația în
vigoare și cu procedurile proprii.. La liceu, pentru clasa a IX-a, repartiția computerizată
stabilită la nivel național reprezintă principalul mod de admitere dar pentru specializările
matematică informatică intensiv engleză și matematică informatică intensiv informatică se
organizează testare la disciplinele engleză, respectiv matematică, după o procedură specifică
colegiului. Elevii de liceu sunt admiși la clasele cu profil engleză intensiv și informatică
intensiv pe baza promovării cu media minimă 6 a unei testări la limba engleză, respectiv
matematică, și conform mediei de admitere. În vederea popularizării ofertei școlare se
organizează o caravană în școlile gimnaziale, se participă la Târgul de ofertă educațională, se
publică în massmedia, se organizează Ziua Șolii, Gala premiilor de excelență a CDSH,
Serbarea clopoțelului.
Analiza comparativă a dinamicii efectivelor de elevi reflectă o scădere a numărului
acestora, scădere ce se integrează în trendul de scădere prognozat în PLAI 2012-2020.
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AN ȘCOLAR
2007-2008

EFECTIV ELEVI
901

2008 -2009
2009 -2010
2010 -2011
2011 -2012
2012- 2013
2013- 2014

841
792
801
812
846
878

2014 -2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

859
840
873
881

Dinamica claselor și a efectivelor de elevi pentru perioada 2012-2018 se regăsește în anexa
nr.7.
Situaţia elevilor promovaţi după media generală la examenele de teste naţionale şi
bacalaureat reflectă consistenţa actului instructiv-educativ la nivelul colegiului nostru.
Indicatori de eficiență internă în anul școlar 2017-2018
Nr. elevi promovați Nr. total de elevi
Promovabilitatea
la sfârșit de an școlar
837
840
Nr. elevi repetenți la Nr. total de elevi
Repetenție
sfârșit de an școlar
7
840
Nr. elevi care au Nr. total de elevi
Abandon școlar
părăsit educația
1
840

%
99,64
%
0,36
%
0,11
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Note scăzute
purtare sub 7

Absenteism

Nr.
premii
distincții

la Nr. elevi cu note
scăzute la purtare sub
7
1
Nr. total absențe în
anul școlar 20152016
33233
și Nr. premii naționale
și internaționale
67

Nr. total de elevi

%

840
Nr absențe motivate

0,11
Nr. absențe
nemotivate per elev

22774
12,45
Nr. premii regionale, Nr. total premii an
locale și județene
școlar 2016-2017
84
151

Rezultatele evaluării la clasa a VI-a, în anul școlar 2016-2017 sunt următoarele:

Ponderea elevilor care au obținut punctajul total la rezolvarea itemilor din testul de
limbă și comunicare a fost de 67,32%, cu punctaj parțial 30,17%, iar cu punctaj zero: 2,5%.
La matematică și științe situația statistică este următoarea: ponderea elevilor care au obținut
punctajul total la rezolvarea itemilor din test a fost de 70,83%, cu punctaj parțial 8,69%, iar
cu punctaj zero: 20,47%. Concluzionăm astfel că la disciplina matematică numărul elevilor
cu punctaj zero este mai mare față de limba română dar și a elevilor cu răspunsuri complete
este tot mai mare!
Proba
Limbă și comunicare
Matematică și științe

Procent elevi
punctaj total
67,32%
70,83%

cu Procent elevi
punctaj parțial
30,17&
8,69%

cu Procent elevi
punctaj zero
2,5%
20,47%

cu
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Situația statistică a rezultatelor înregistrate la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a pentru
perioada 2012-2017 este următoarea:

Anul
şcolar
20122013
20132014
20142015
20152016
20162017

PREZENTAŢI
total din care
elevi feminin

REUŞIŢI
total din care
elevi
feminin

Din care, după media obţinută
5-6,99 7-7,99

8-8,99

9-9,99
32

procent
promov.
%

47

25

47

25

2

1

12

100%

43

15

41

15

13

15

7

53

33

53

33

6

11

13

23

100%

44

21

42

20

4

9

17

13

95,45%

60

30

60

30

6

10

27

17

100%

6 95, 34%

Anul școlar 2016-2017 înregistrează un trend crescător față de anul școlar precedent, cu 44
medii peste 8, reprezentând 73,33% din total.
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Situația rezultatelor la examenul de bacalaureat, după sesiunea august, pentru promoția
curentă, pentru perioada anilor școlari 2012-2017, se prezintă astfel:

Anul
şcolar

20122013
20132014
20142015
20152016
20162017

PREZENTAŢI

total

din care

REUŞIŢI

total

Din care, după media obţinută

procent
promovare

din care

elevi

feminin

elevi

feminin

6-6,99

77,99

126

95

113

91

26

36

33

17

89, 7%

153

118

132

107

27

45

37

23

86, 27%

155

85

152

85

18

49

51

34

98,06%

153

89

152

89

22

46

48

36

98,69%

137

63

137

63

23

28

46

40

100%

8-8,99

9-10

%

Se remarcă creșterea procentului de promovare a acestui examen în ultimii 4 ani școlari,
corelat cu creșterea mediilor de peste 9, față de anii precedenți. Marcăm totodată o dublă
performanță în anul școlar2016-2017: media 10 la bacalaureat,(a elevei Vărneanu Armanda
Maria, clasa a XII-a F) și procent de promovabilitate la bacalaureat, după a doua sesiune,
pentru promoția curentă, de 100%!
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Înalta pregătire pluridisciplinară oferită de corpul profesoral de o calitate excepțională
asigură în fiecare an un procent de admitere în unitățile de învățământ superior de 100%.
Statistica admiterii în învăţământul superior în perioada 2012-2017:
2012 – 2013 – 100% elevi
2013 – 2014 – 100% elevi
2014-2015 – 100% elevi
2015-2016 – 89,54% elevi. Din 153 absolvenți ai claselor a XII-a, 137 sunt în prezent
studenți, restul de 16 fiind fie angajați(1), fie șomeri(6), fie pregătindu-se pentru examenul de
admitere de anul viitor la facultatea vizată(7). Despre 3 absolvenți nu avem date.
2016-2017 – 95,62% elevi. Din 137 absolvenți ai claselor a XII-a, 131 sunt în prezent
studenți, restul de 6 fiind fie angajați(4), fie șomeri(2) dar pregătindu-se pentru examenul de
admitere de anul viitor la facultatea vizată. Deci 95,62% dintre absolvenți sunt studenți.
Din cei 131 absolvenți- studenți, 5 studiază în străinătate: Odagiu Radu, XII B- OlandaFacultatea de Aeronave, Miron Bianca, XII D- Psihologie si comportament criminal - Marea
Britanie, Dumitrescu Victor, XII E- Universitatea Bangor (Marea Britanie) - Facultatea de
Psihologie, Morozov Victor, XII F- Universitatea din Grenoble , specializare : Artele
Spectacolului, Franţa și Țugurlan Bianca, University of Worcester, Anglia. Din 131 studenți,
8 au optat pentru o facultate particulară.
Situaţia elevilor pe etnii, în anul școlar 2017-2018, comparativ cu perioada 2013-2016, se
prezentă astfel:
An școlar 2013-2014
Români
Aromâni
Greci

liceu
603
29
5

gimnaziu
190
9
-
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Lipoveni
Ucrainieni
Turci
Romi
Români
Aromâni
Greci
Lipoveni
Ucrainieni
Turci
Romi
Italieni
Români
Aromâni
Greci
Lipoveni
Ucrainieni
Turci
Romi
Români
Aromâni
Greci
Lipoveni
Ucrainieni
Turci
Romi
Români
Aromâni
Greci
Lipoveni
Ucrainieni
Turci
Romi

25
3
3
1
An școlar 2014-2015
576
30
3
31
5
1
1
An școlar 2015-2016
570
25
1
20
1
7
3
An școlar 2016-2017
586
23
1
21
1
7
3
An școlar 2017-2018
626
13
5
7
0
2
5

6
4
179
10
1
19
3
129
6
1
15
4
3
0
198
6
1
15
5
3
0
199
6
1
12
0
3
0

Performanţele şcolare înregistrate de-a lungul anilor ilustrează prestigiul de care se
bucură unitatea noastră şcolară. Numărul de premii, distincții și medalii depășește 150
Statistica acestor rezultate se regăsește în anexa nr. 5.
Rezultate merituoase au obţinut elevii şcolii si în competiţiile sportive (locul I la faza
judeţeană de handball, baschet, din cadrul olimpiadei sportului scolar, “Cupa 1 Decembrie”)
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cât şi în concursuri de dramaturgie (compunere şi teatru) şi de creatie literară (“Tinere
Condeie”). Din rândul elevilor nostri au facut parte veritabili campioni naţionali la volei,
baschet, elevi care au jucat apoi in echipe ce au reprezentat Romania.
Anual au loc ample manifestări cultural – ştiinţifice sub genericul “Zilele Şcolii”, în
cadrul cărora sunt organizate simpozioane pe diferite teme, sesiuni de comunicări ştiinţifice
ale profesorilor şi elevilor, mese rotunde, lansări de carte, întâlniri cu scriitori şi personalităţi
de seamă, vizite, excursii şi seri cultural distractive. În cadrul acestor acţiuni sunt invitaţi elevi
şi de la alte colegii din ţară dar şi şcolile cu care avem proiecte de parteneriat.
Un loc aparte în activitatea cadrelor didactice şi elevilor il reprezintă editarea
revistelor “Apiraţii” și “Apiraţii literare”. Publicaţia valorifică imensul potenţial de valori de
care dispune colegiul, a fost onorată cu distincţii judeţene şi naţionale şi reuneşte într-o aleasă
formulă literar-ştiinţifica poezii, proză, traduceri, eseuri, recenzii, referate etc. contribuind la
instruirea tinerilor cu noi cunoştinţe în diferite domenii de cercetare şi creatie literatura, limbi
moderne, geografie, istorie, biologie, informatică etc. numărându-se totodată formarea
gustului în spiritul valorilor autentice ale dragostei şi responsabilităţii pentru cuvântul scris.
În cadrul colegiului funcţionează 2 trupe de teatru, care au obţinut rezultate
remarcabile la diverse concursuri judeţene, regionale şi naţionale. Marcăm dimensiunea
europeană prin celebrarea de evenimente de nivel european: 28 septembrie- „Ziua dreptului
de a ști”, 13 noiembrie- „Ziua educației nonformale”, 9 mai- „Ziua Europei”, 26 septembrie„Ziua internațională a limbilor străine”, săptămâna ”Media Literacy- Global Media and
Information Literacy week”, eveniment UNESCO, 1-19 noiembrie- „19 zile de prevenire a
abuzurilor și violenței împotriva copiilor și a tinerilor“ în cadrul proiectului educațional de
parteneriat cu Federația internațională a comunităților educative- FICE România, Programul
european de promovare a utilizării creative, utile și sigure a internetului de către copii,
coordonat de asociația:„Salvați copii”: „Facilitatorulul Ora de Net”, „Zilele Francofoniei”organizate anual în luna martie. În cadrul acestor acţiuni sunt invitaţi elevi şi de la alte colegii
din ţară dar şi şcolile cu care avem proiecte de parteneriat.
În şcoală functionează Cenaclul literar “Aspiraţii” a cărei activitate bogată este
recunoscuta la nivel naţional. Tinerii remarcabili ai colegiului nostru au deja o carieră
internaţionala, sunt cadre didactice universitare, ducând spiritul haretist şi pe alte meleaguri.
Consiliul elevilor funcționează în unitatea noastră școlară conform graficului de
activitate iar conducerea acestuia este aleasă democratic, prin vot, cu participarea
reprezentanților tuturor claselor.
An școlar
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Președinte
IANCU ADELINA
COZMA ALEXANDRA
TĂNASE TEONA
TURTOI ANDREI
IORGA ALEXANDRA
LUNGU ANDREEA

Colegiul Dobrogean “Spiru Haret” Tulcea trăieşte prezentul, valorificând cu demnitate
şi conştiinţă profesionala tradiţiile bogate, înscrindu-se pe un drum ascendent în elita
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învăţământului românesc. Pentru cadrele didactice, elevii şi toţi cei ataşaţi de această unitate
şcolară, fiecare clipă de prezent devine trecut şi, implicit, istorie.
IV.2. 5.4.RESURSELE UMANE- PĂRINȚI ȘI APARȚINĂTORI, BENEFICIARII INDIRECȚI
AI EDUCAȚIEI
Părinții elevilor noștri sunt constituiți în Asociația de părinți a CDSH Tulcea, numărând în
anul școlar 2017-2018 752 membri(84,5% din totalul de părinți ai elevilor CDSH).
Președintele acestei asociații este d-nul Tudor Marian. Asociația s-a constituit ca personalitate
juridică în 2007.
IV.2.6.RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
IV.2.6.1 SPAȚIILE ȘCOLARE
Informaţii generale privind unitatea
Anul înfiinţării unităţii: 1883
Tipul unităţii : colegiu
Niveluri de învăţământ existente : liceal şi gimnazial
Filiere educaţionale : teoretic
Forma de finanţare : de stat
Formele de învăţământ din unitate : zi
Limbi străine studiate în unitate : engleză, franceză, germană
Modalităţi de desfăşurare a procesului de învăţământ : predare normală
Responsabilităţi în reţea : unitate independentă
Mediul de rezidenţă : Urban
Tipul localităţii unde este situată şcoala : municipiu, reşedinţă de judeţ
Poziţia unităţii în localitate : centrală
Servicii aferente :
Cabinet medical : de medicină generală
Cabinet de asistenţă psihopedagogică : Da
Încadrarea şcolii cu specialist (psiholog) : Da
Cu normă întreagă : da
Localul şcolii
Unitatea funcţionează în clădire cu destinaţie şcoală.
Număr de clădiri din cadrul construcţiei şcolare: total 3 (şcoala, biblioteca, sala de sport)
Spaţii de învăţământ
săli de clasă – 21
laboratoare – 5: biologie, fizică, chimie, informatică(2)
cabinete – 6: limba română, geografie, limbi moderne, ştiinţe sociale, matematică, multimedia
sală de sport - 1
arenă sportivă – 1
Spaţii auxiliare
sală bibliotecă și sală de lectură – 1
cancelarie – 1
amfiteatru – 1
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sala festivităţi – 1
cabinet metodic – 1
cabinet psihologic – 1
secretariat – 1
contabilitate – 1
capelă -1
cabinet CEAC-1
cabinet director-2
birou administrator-1
centrală termică-1
vestiare personal nedidactic-2
magazie-4
cabinet medical școlar-1
muzeu-1
anexă laborator-3
Gradul de încărcare al şcolii
Indice de ocupare ( număr de clase de elevi/ număr săli de clasă în stare de funcţionare )32/32
Număr de schimburi în care funcţionează şcoala : 1
Durata medie a orelor de curs pentru învăţământ : 50 minute
Situaţia juridică a spaţiilor în care funcţionează unitatea şi a terenurilor aferente : unitatea
funcţionează în spaţiu în administrare de la Consiliul local
Utilităţi:
- curent electric : da
- apă : da
-gaze naturale:da
- grupuri sanitare cu 25 cabine: da
- şcoala dispune de centrală proprie pe gaze: da
- telefon şi fax : da
- internet: da
-aer condiționat:3
IV.2.6.2.RESURSE INFORMAȚIONALE:
Dotare cu calculatoare:
nr.total calculatoare : 120
nr.calculatoare utilizate de elevi : 95
nr. calculatoare utilizate de profesori : 18
nr. calculatoare utilizate în scop administrativ : 7
Toate calculatoarele sunt conectate la reţeaua internet
Dotarea cu copiatoare/multifuncționale : 6
Biblioteca şcolară : peste 61.500 volume, dintre care 8700 de vol. în limbile engleză,
franceză, germană şi rusă.
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IV.2.6.3.RESURSE FINANCIARE
Sumele alocate în bugetul Colegiului Dobrogean ,,Spiru Haret’’ Tulcea au acoperit
integral cheltuiala unității, fără a avea restanțe de plată, pentru serviciile prestate de către
furnizori, analiza financiară fiind sintetizată în tabelul alăturat:
An
financiar

2016

2017

Sursa
de Buget
finanțare
aprobat
BUGETUL DE 77.963,00
STAT
lei

Buget realizat

Explicații

65.311,00 lei

BUGETUL
LOCAL

3.676.110,0
lei

3.507.905,14 lei

VENITURI

40.000,00
lei

15.897,00 lei

BUGETUL DE 77.880,00
STAT
lei

67.966,00 lei

BUGETUL
LOCAL

4.669.178,25 lei

Cheltuieli
cu
salariile,
ajutoare sociale- transport
elevi,burse
Cheltuieli
cu
salariile,
cheltuieli cu bunuri și
servicii: furnituri de birou;
materiale de curățenie;
încălzit
iluminat,
forță
motrică;
apă-canal,
salubrizare;
carburanți;
postă,
telecomunicații,
internet; materiale și prestări
de servicii cu caracter
funcțional; alte bunuri și
servicii pentru întreținere și
funcționare;
reparații
curente; bunuri de natura
obiectelor de inventar;
deplasări;
pregătire
profesională; burse
Incasări din închirieri și
concesiuni; taxe și alte
venituri din învățământ;
venituri din organizarea de
cursuri de calificare
Cheltuieli
cu
salariile,
ajutoare sociale- transport
elevi,burse
Cheltuieli
cu
salariile,
cheltuieli cu bunuri și
servicii: furnituri de birou;
materiale de curățenie;
încălzit
iluminat,
forța
motrică;
apa
canal,
salubrizare;
carburanți;
postă,
telecomunicații,

4.825.000,0
lei
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VENITURI

42.000,00
lei

26.412,00 lei

internet; materiale și prestări
de servicii cu caracter
funcțional; alte bunuri și
servicii pentru întreținere și
funcționare;
reparații
curente; bunuri de natura
obiectelor de inventar;
deplasări;
pregatire
profesională; burse
Incasări din inchirieri și
concesiuni; taxe și alte
venituri din învățământ;
venituri din organizarea de
cursuri de calificare

Banii alocați pentru anul 2017 au acoperit o mare parte din nevoile unității noastre
școlare, astfel încât s-au efectuat următoarele lucrări:
 operaţiuni de legătorie și inventariere arhivă în sumă totală de 12.522,37 lei realizată de către SC. &B ACTIV DISTRIBUTION SRL, sursa de finanțare
Buget local
 asfaltare teren handbal și execuție sistem de evacuare ape pluviale în sumă totală
de 111.426,84 - realizată de către S.C. ESTCONS S.R.L, sursa de finanțare
Buget local
 Reparații birou contabilitate și Reabilitare instalație termică parter-Corp Central în
sumă totală de 10.167,19 lei - realizată de către S.C. ESTCONS S.R.L, sursa
de finantare Buget local
 Refacere(reabilitare) gradene arenă sportivă în sumă totală de 43.969,39 lei realizată de catre S.C. ESTCONS S.R.L, sursa de finanțare Buget local
 Realizare infrastructură teren baschet în suma totală de 27.399,98 lei
realizată de catre S.C. ESTCONS S.R.L, sursa de finanțare Buget local
 Reparații Săli Clasă și Holuri etajele 1 si 2; Amenajări interioare sală clasă –Aripa
Sud în sumă totală de 49.629,43 - realizată de către S.C. ESTCONS S.R.L, sursa
de finanțare Buget local
 Drenare ape pluviale și sistematizare în zona Aripii de Sud; Reparatii cancelarie și
Reabilitare zid de sprijin în sumă totală de 76.268,37 lei - realizat de către S.C.
ESTCONS S.R.L, sursa de finanțare Buget local
Situația distribuirii burselor și a ajutoarelor sociale în perioada 2013-2018 este următoarea:
Tipul
de
bursă
Bani de liceu
Bursă
de
boală

An școlar
2013-2014
15
-

An școlar
2014-2015
12
-

An
școlar
2015-2016
10
1

An școlar
2016-2017
7
1

An școlar
2017-2018
8
0
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Bursă
de 2
ajutor social

3

2

5

29

Burse
de 50
merit
Burse
de 5
performanță

60

386

417

364

5

1

2

4

TOTAL
NR. BURSE

80

400

432

405

72

Toată baza materială și financiară de care dispune colegiul în prezent este utilizată în vederea
realizării prezentului proiect, iar resursele financiare de care dispunem vor fi utilizate în
următorii ani pentru:
 îmbunătăţirea condiţiilor necesare desfăşurării unui proces instructiv-educativ
formativ, modern,atractiv, eficient;
 procurarea în continuare a unor mijloace de învăţământ moderne;
 îmbunătăţirea bazei materiale;
 atragerea şi stimularea elevilor competitivi pentru a partcipa la concursurile şi
olimpiadele şcolare;
 creşterea prestigiului unităţii de învăţământ la nivel judeţean, naţional şi internaţional
prin activităţi de parteneriat inclusiv european.
IV.2.7.DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE
Şcoala noastră este una din instituţiile centrale ale comunităţii, are roluri specifice dar
nu poate funcţiona şi nu se poate dezvolta fără a ţine cont de specificul comunităţii în care
funcţionează. Comunitatea este: depozitara unui bine comun, este element de referinţă morală
pentru individ, promovează valori de bază (prin legile şi tradiţiile sale) şi de referinţă pentru
individ.
Pentru Colegiul Dobrogean Spiru Haret Tulcea, comunitatea reprezintă o entitate
socială globală în care legăturile dintre membri sunt foarte strânse, iar sentimentul de ingrup
este foarte puternic şi are rădăcini în tradiţii profunde. Ideea de parteneriat între şcoală şi
comunitate se bazează pe principiul complementarităţii serviciilor sociale oferite de către
diversele organizaţii care activează în comunitate. Succesul parteneriatului şcoală –
comunitate locală este bazat pe legătura permanentă, constantă între agenţii comunitari şi
reprezentanţii şcolii. În demersul nostru organizatoric-educaţional, contăm pe sprijinul
comunităţii locale, al Prefecturii, al Consiliului Judeţean, al Consiliului Local Tulcea, al
Primăriei, Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea, al tuturor factorilor implicaţi sub o formă
sau alta în viaţa şcolii, pentru a reuşi să facem din colegiul nostru a veritabilă şcoală
europeană. Toate aceste demersuri sunt concentrate pe interesele stricte ale elevului. Elevul
este considerat partener în actul educaţional şi se urmăreşte dezvoltarea armonioasă psihointelectuală, precum şi dezvoltarea aptitudinilor fiecărui individ în parte. Înţelegând că fiecare
elev este o individualitate şi că fiecare îşi are particularităţile sale, se poate desfăşura o
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activitate constructivă, determinându-l pe fiecare elev să-şi dezvolte propriile calităţi, astfel
încât fiecare să fie în stare să-şi construiască un ideal în viaţă şi în societate.
În fiecare an dezvoltăm parteneriate noi dar menținem colaborări și cu parteneri
tradiționali, venind în permanență cu obiective noi, centrate pe elevi. Anexa nr. 8 conține o
sinteză a acestori parteneri.
IV.2.8. ANALIZA SWOT(strenghts,weaknesses,opportunities,threats)
Analiza mediului intern a fost realizată pentru următoarele cinci segmente:
 curriculum;
 resurse umane;
 resurse materiale şi financiare;
 dezvoltare durabilă;
 management
1. CURRICULUM
PUNCTE TARI
-Planificările anuale acoperă integral
programa şcolară la nivel de obiective de
referinţă/competente
specifice
şi
conţinuturi;
-Programele CDŞ elaborate de cadrele
didactice ale şcolii sunt în concordanță cu
interesele imediate sau pe termen lung a
beneficiarilor educației;
-Pregătirea suplimentară a elevilor pentru
Examene
naţionale,
olimpiade
şi
concursuri şcolare se desfășoară după un
program riguros anual
-Există accesibilitate la mijloace de
informare (internet) şi multiplicare în
cancelarie și cabinetul metodic;
-Organizarea orelor, atmosfera din clasă şi
relaţiile interpersonale sunt foarte bune,
elevul fiind considerat partener în actul
educațional;
-Se asigură cadrul afectiv propice
desfăşurării lecţiilor, succesiunea logică a
situaţiilor
de
învăţare,
adaptarea
metodelor de instruire la obiective şi
conţinut;

PUNCTE SLABE
- Suprapunerea cerinţelor testărilor, ceea ce
duce la distribuirea inegală a efortului
elevilor;
- Lucrul insuficient pe grupe de elevi
- Folosirea în proporție redusă a softurilor
educationale
-Imposibilitatea asigurării de auxiliare școlare
pentru toți elevi
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-Strategiile didactice adoptate sunt în
concordanţă cu obiectivele fixate, sunt de
tip activ, participativ şi informativ
îmbinându-se în mod armonios metodele
clasice cu cele moderne, pentru reuşita
parcurgerii programei
- Derularea programelor de formare /
dezvoltare profesională
OPORTUNITĂȚI
-Proiectarea ofertei curriculare şi
utilizarea la maximum a resurselor
materiale şi umane, cu respectarea
cerinţelor elevilor în scopul creşterii
calităţii învăţării şi optimizarea bugetului
de timp
-Schimbările
survenite
la
nivelul
continuturilor permit cadrelor didacice
axarea pe formare de capacităţi şi nu doar
pe achiziţii informaţionale;
-Ofertă variată de cursuri de perfecţionare
din partea CCD şi universităţilor;
-Oferta bogată de auxiliare curriculare si
de soft pentru studiul disciplinelor
2. RESURSE UMANE
PUNCTE TARI
-Ocuparea tuturor catedrelor cu cadre
didactice calificate în proporție de 81,57%
cu gradul didactic I;
-Stabilitatea cadrelor didactice în şcoală şi
aplicarea unor criterii obiective de evaluare
a activităţii acestora;
-Existența personalului didactic cu statut de
profesori metodiști, profesori formatori,
membrii ai Consiliilor Consultative pe
specialitate, membrii în Corpul de experți
manageriali; profesori cu doctorat.
-Existenţa bazei de date privind populaţia
şcolară, cadrele didactice, normarea,
mişcarea de personal, examene naţionale,
documente şi acte normative ;
-Existenţa unui corp profesoral de elită,

AMENINȚĂRI

-Numărul mare de manuale alternative
avizate de minister demotivează participarea
elevilor la olimpiadele școlare;
-Conjunctura actuală sufocă statutul social al
cadrelor didactice;
-Suprasolicitarea elevilor datorită numărului
mare de ore din planul cadru și a numărului
mare de teme

PUNCTE SLABE
-Fluctuaţie de personal la anumite catedre
datorată scindării normelor(matematică,
limba română, biologie);
- Inexistența profesorului titular la discipline
socio-umane
- Profesorii titularii sau suplinitori care au
norma didactică în două sau mai multe
unităţi de învăţământ, fac dificilă conceperea
unui orar echilibrat;
- Supraîncărcarea fişei postului personalului
de conducere, îndrumare şi control, cadre
didactice etc.;
- Organizarea unor activităţi metodice sau de
altă natură în afara şcolii la care sunt
obligate să participe cadre didactice care au
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implicat în activităţi de formare continuă ;
-Management eficient la nivelul comisiilor
metodice;
- Existența unui cadru didactic autorizat
pentru cursuri ECDL:
- Obținerea statutului de Centru de
evaluare Cambridge
-Personal didactic auxiliar bine pregătit la
toate compartimentele;
- Existența Consiliului Elevilor – care
include elevi care activează în Consiliul
Municipal al Elevilor
OPORTUNITĂȚI
Acţiuni comune părinţi-profesori-elevi
-Formare şi perfecţionare continuă prin
proiecte finanţate din fonduri europene tip
POSDRU;
-Întâlniri frecvente cadre didactice părinţi;
-Standardele înalte privind activităţile
didactice şi performanțele elevilor atrag în
ultima perioadă o populaţie şcolară cu
nivel intelectual ridicat;
-Posibilităţi multiple de a accede la
informaţii ştiinţifice şi metodice de ultimă
oră.

ore de curs;
-Preocuparea insuficientă pentru promovarea
imaginii şcolii şi mediatizarea rezultatelor;
-Implicarea insuficientă a elevilor în
proiectarea activităţii şcolii;

AMENINȚĂRI
-Scăderea interesului elevilor pentru pentru a
participa la olimpiade școlare
-Influenţa factorilor externi negativi asupra
elevilor și amplasarea în proximitatea școlii
a numeroase baruri și localuri;
-Criza de timp a părinţilor, preocupaţi de
asigurarea unui loc de muncă mai bun se
reflectă atât în relaţia cu şcoala, cât şi în
performanţa şcolară a elevilor;
-Scăderea interesului absolvenţilor de
învăţământ superior pentru meseria de
dascăl, ca urmare a nivelului scăzut al
salariilor cadrelor didactice;
-Scăderea populaţiei şcolare – spor natural
negativ

3. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
-Unitatea
dispune de un clădire de -Clădirea în care funcționează instituția
necesită reparații capitale în aripa de nord
patrimoniu UNESCO
-Starea fizică a spatiilor şcolare se -Un număr redus de cadre didactice folosesc
mijloacele media la orele de curs.
încadrează în normele de igienă
-Se remarcă uzura fizică şi morală a unor
corespunzătoare și sunt acreditate;
materiale didactice
-Există spaţii igienizate, grupuri sanitare -Procentul profesorilor implicați în proiecte
moderne cu accesorii;
internaţionale şi de finanţare este redus
-Prezența celor 2 cabinete de informatică -Prezenţa în insuficientă măsură a unor surse
de venituri proprii
și a cabinetului multimedia;
-Preocupări scăzute pentru atragerea de surse
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-Existența muzeului ca parte
a
personalității colegiului nostru
-Şcoala are bibliotecă cu sală de lectură
(peste 63.000 de volume); cu materiale şi
mijloace didactice moderne primite în
ultimii ani;
-Școala dispune de o bază didactică bună,
înnoita permanent prin eforturi proprii, de
manuale, auxiliare didactice;
-Unitatea beneficiază de conectare
wireless la Internet ;
- Informatizarea compartimentelor de
lucru:
contabilitate,
secretariat,
administraţie,
bibliotecă,
comisii
metodice;
-Se menţine starea de funcţionare prin
activităţi de întreţinere şi reparaţii
periodice
- Existenţa unei baze de date privind
elevii, cadrele didactice, normarea,
mişcările
de
personal,
examenele
naţionale, documente şi situaţii contabile;
- Pagina
web a colegiului –
www.spiruharet-tulcea.ro
-modernizarea Arenei de sport „Mircea
cel bătrân”
OPORTUNITĂȚI
-Diversificarea surselor de finanţare
(sponsorizări, donaţii, proiecte cu
finanţare externă, colaborări, parteneriat
public-privat);
-Descentralizarea
şi
autonomia
instituţională;
-Parteneriate
cu
comunitatea
locală(primarie,
părinţi),
ONG-uri,
asociaţii.
-Posibilitatea antrenării elevilor şi
părinţilor în activităţi productive şi de
întreţinere a şcolii;
-Sprijinul primit din partea organelor
administraţiei locale şi centrale contribuie
la modernizarea bazei materiale;

de finanţare extrabugetare;

AMENINȚĂRI
-Finanțarea prin bugetul local nu acoperă
toate cheltuielile necesare;
-Lucrările de modernizare şi reparaţii au fost
executate partial, cu resurse financiare
limitate, iar unele dintre acestea au o calitate
precară, fiind nerezistente la uzură;
-Bugetul comunităţii locale este limitat faţă
de nevoile şcolii.
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-Politica managerială bazată pe o
colaborare
strânsă
cu
Comitetul
Reprezentativ al Părinţilor contribuie la
identificarea unor surse de finanţare
extrabugetare;
-Sponsorizări oferite de către părinţi;
-Programe naţionale de dotări cu material
didactic pentru laboratoare, sala de sport
şi cu carte şcolară pentru biblotecă.
4. DEZVOLTARE DURABILĂ
PUNCTE TARI
-Prestigiul recunoscut al şcolii în judeţ şi
în ţară
-Procent ridicat de promovabilitate la
examenele de bacalaureat şi examenele
de evaluare naţională;
-Ataşamentul faţă de şcoală a unor
personalităţi, foşti elevi ai liceului;
-Contacte cu diverse instituţii şi firme
pentru
realizarea
unor
activităţi
extracurriculare
-Derularea în şcoală a numeroase
programe educaţionale
-Activităţi extracurriculare şi extraşcolare
diversificate, în funcţie de interesele şi
elevilor
- Colaborarea eficientă şi promptă cu
instituţiile administraţiei publice locale şi
teritoriale;
-Colaborarea eficientă cu partenerii sociali
–sindicatele
din
învăţământul
preuniversitar;
- Înființarea Asociației de Părinți cu
personalitate juridică și sprijinul financiar
pe care îl dau școlii
OPORTUNITĂȚI
-Există ONG-uri, instituţii şi alţi parteneri
educaţionali interesaţi în dezvoltarea unei
colaborări;
-Disponibilitatea şi responsabilitatea unor
instituţii de a veni in sprijinul şcolii

PUNCTE SLABE

-Puţine activităţi desfaşurate în şcoală care să
implice participarea părinţilor la ciclul
gimnazial;
-Absenţa unei preocupări sistematice privind
implicarea părinţilor în stabilirea obiectivelor
generale şi a ofertei educaţionale;
-Insuficienta preocupare a unor cadre
didactice pentru realizarea unor proiecte de
colaborare europeană;
-Inconsecvenţa în promovarea imaginii şcolii
în comunitate.
-Dificultăţi în atragerea sponsorilor
AMENINȚĂRI
-Concurenta școlilor care au clase cu acelasi
profil;
-Creşterea numărului de părinţi care pleacă în
străinătate;
-Slaba supraveghere a copiilor în timpul
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(Primarie, ONG-uri, Biserică, Poliţie,
instituţii culturale);
-Interesul școlilor gimnaziale de top din
municipiu în oferta educaţională a unității
noastre;
-Interesul manifestat de părinţi privind
educaţia elevilor şi asigurarea unor
condiţii optime de desfăşurare a activităţii
şcolare;
-Deschiderea spre colaborare a unor şcoli
din diferite ţări europene;
-Parteneriatul cu şcoli din diverse ţări
asigură actului educaţional o dimensiune
europeană.
5. MANAGEMENT
PUNCTE TARI
-Proiectarea activităţii manageriale se
realizează pe baza unei diagnoze
pertinente, cu ţinte strategice care să
vizeze proceduri de asigurare a calităţii în
educaţie;
-Menținerea unui stil democratic de
conducere cu accentuarea unei culturi de
tip sarcină ;
-Transparenţa procesului decizional și o
bună repartizare a responsabilităţilor
cadrelor didactice, precum şi o bună
coordonare a acestora ;
-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;

petrecut acasă, din partea unor familii;
-Lipsa unor programe de reconversie
profesională
-Ofertele educative mai dinamice oferite de
alte organisme cu preocupări educaţionale;
- Unele disfuncţionalităţi în receptarea
modificărilor legislative de către beneficiarii
procesului de educaţie (elevi, părinţi);

PUNCTE SLABE

-Reticienţă din partea unor cadre de a expune
deschis punctele de vedere în plen;
-Reacţii negative, nejustificate, manifestate
de unii părinţi faţă de rezultatele obţinute de
copii
-Posibilităţi reduse de recompensare a
profesorilor cu rezultate deosebite;
-Elaborarea unui număr mic de proceduri;
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-Consiliul de administraţie are atribuţii
concrete pentru fiecare membru şi plan de
muncă;
-Există structuri submanageriale (comisii
metodice) constituite după apartenenţa la
arie curriculară
OPORTUNITĂȚI
- Existenţa unor canale de comunicare
accesibile tuturor, între cadre didactice şi
conducerea scolii ;
-Creşterea gradului de autonomie a şcolii
pe probleme de management;
-Varietatea ofertei de formare şi
perfecţionare în domeniul managerial;
-Colaborarea cu C.C.D.TL şi alte
instituţii;
-Existenţa unei legislaţii privind calitatea
în educaţie.

AMENINȚĂRI
-Afluxul mare de informaţii şi date ce trebuie
prelucrate;
-Conservatorismul și reticenta unor cadre
didactice în schimbarea de atitudine;
-Capacitatea de adaptare la dinamica
accelerată a sistemului educaţional, dar şi
legislativ, impuse de reforma învăţământului,
în vederea aderării la structurile europene;

V. MISIUNEA, VIZIUNEA ȘI VALORILE ȘCOLII
V.1.MISIUNEA ȘCOLII
Colegiul Dobrogean “Spiru Haret” Tulcea își propune:
 Să asigure accesul la toate nivelurile și formele de învățământ, indiferent de condiția
socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, apartenență politică sau religioasă, din
perspectiva formării abilităților și competențelor pentru realizarea succesului
personal și profesional , în contextul actual de membri ai comunității europene;
 Să dezvolte interesul pentru emancipare și educație permanentă, printr-un învățământ
axat nu numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni, ci și pe disponibilitatea continuă
pentru cunoastere și acțiune;
 Să asigure fiecărui elev condițiile pentru cea mai bună, completă și utilă dezvoltare, în
parteneriat cu actorii sociali, promovând toleranța și înțelegerea între copiii de origine
socio-culturală și etnică diferită;
 Să creeze cadrul organizatoric și functional favorabil schimbării, creșterii calității
serviciilor educative și a contribuției acestora la dezvoltarea personală a elevilor și a
comunității, promovării valorilor europene și ale cetățeniei active;
 Să formeze absolvenți: autonomi, responsabili, în măsură să decidă asupra propriei
cariere și să se integreze activ și constructiv în grupuri sociale diferite: familie, mediu
social, societate în general;
 Să dezvolte la fiecare elev competențele sociale pentru reușita școlară: comunicare,
gândire critică, luarea deciziilor, etc.;
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 Să cultive sensibilitatea față de valorile moral-civice, respectul pentru om, natură,
mediul înconjurător.
V.2. VIZIUNEA ȘCOLII
“O ȘCOALĂ CU PRESTIGIU ȘI TRADIȚIE, O ȘANSĂ LA PERFORMANȚĂ PENTRU
FIECARE”
V.3. VALORILE ȘCOLII
Valorile care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt:
Dezvoltare: Vom urmări dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de lucru şi
perfecţionarea continuă a personalului angajat.
Calitate şi eficienţă: Furnizarea de servicii de calitate, care să contribuie la asigurarea unui
standard de performanță continuă beneficiarilor direcți și indirecți, fiind un determinant direct
al performantelor individuale si implicit al rezultatelor.
Lucrul în echipă: Promovarea unui stil managerial democratic (folosind metodele
participative şi consultative) pentru a dezvolta un climat organizațional pozitiv, o stare de
spirit armonioasă a angajaților, cu o scară a valorilor solidă, cu atitudini, opinii și credințele
sănătoase.
Colaborare: Dezvoltarea de noi parteneriate cu furnizori de educație nonformală și informală
de înaltă factură morală și continuarea relațiilor cu partenerii județeni, naționali și europeni.
Profilul absolventului C.D.S.H. va include un set de valori pe care ne propunem să le
definitivăm prin toate activităţile şcolare şi extraşcolare care se vor desfăşura. Aceste valori,
pe care ne propunem să le promovăm sunt:
Curajul de a avea puterea să facă numai ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă;
Judecata înţeleaptă care să-i permită înțelegerea valorilor, stabilirea priorităţilor, gândirea
prin prisma consecinţelor acţiunii lor şi fundamentarea deciziilor pe cel mai autentic spirit
practic;
Integritatea necesară să spună întotdeauna adevărul şi pentru a acţiona onest în orice
situaţie;
Bunătatea pentru a manifesta în orice împrejurare grijă, compasiune, prietenie şi
generozitate faţă de ceilalţi;
Perseverenţa în a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor;
Respectul–pentru a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate
şi,faţă de propria persoană;
Responsabilitatea– pentru a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care le revin,
asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni;
Autodisciplina – pentru a avea control asupra propriilor acţiuni şi un comportament adecvat
oricărei situaţii;
Autodepăşirea - pentru a da tot ce este mai bun în orice împrejurare, pentru a se raporta la
cei mai buni și mai valoroși.
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VI.

ȚINTE (SCOPURI) STRATEGICE

În vederea identificării și elaborării scopurilor strategice pentru perioada 2017-2021, am
avut ca punct de plecare o analiză pertinentă și obiectivă a modului de îndeplinire a
obiectivelor strategice din Planul de dezvoltare instituțională 2012-2017, a activităților trasate,
a responsabilităților stabilite și a resurselor alocate. Prin monitorizare și evaluare am apreciat
modul de organizare a tuturor activităților didactice și manageriale, a coordonării și
implementării produselor proiectării curriculare, a reglării operative în optimizarea
demersului managerial la resursa umană din unitate, valorizând eficient potențialul intelectual
al educabilior, al corpului profesoral și colectivului de cadre auxiliare și nedidactice. Prin
managementul resurselor materiale și financiare am apreciat gradul de susținere logistică a
strategiei manageriale cu respectarea contextului legislativ.
Diagnoza de sistem s-a consolidat printr-o analiză sintetică a unității de învățământ din
perspectivă organizațională și a implicat următoarele domenii:
1.dimensiunea structurală, având ca elemente:resursele umane și cultura organizațională;
2.dimensiunea instrumental-strategică ce a inclus:mediul fizic, condițiile materiale,
modalitățile de comunicare intra și extraorganizaționale, tipul de management;
3.dimensiunea socio-afectivă și motivațională ce a vizat: climatul organizațional, relațiile
interpersonale și intergrupale, modalitățile de motivare și promovare;
4. dimensiunea integrării în comunitate, dezvoltarea durabilă și deschiderea europeană.
Elaborarea țintelor strategice după radiografierea stării managementului educațional s-a
bazat și pe optica politicilor educaționale ale învățământului românesc corelate la politicile
europene în domeniul educațional, sintetizate în programul „Europa 2020”, implicând
elemente privind:
- etosul instituției, coeziune, climat, lucru în echipă, având ca finalitate dezvoltarea
resurselor umane;
- flexibilitate, disponibilitate, inovație, având ca finalitate creșterea și atragerea de resurse;
- managementul informației, comunicare, având ca finalitate stabilitatea și controlul;
- viziunea, misiunea și valorile specifice colegiului;
- monitorizare, control, evaluare, având ca finalitate intervenția și îmbunătățirea calității
actului managerial;
- transparență și integritate.
Pornind de la cele șase aspecte determinante ale leadership-ului: valori și viziune,
conducerea strategică, conducerea procesului de învățare-predare, conducerea organizației,
conducerea resursei umane și leadership-ul în comunitate, țintele strategice trebuie să asigure
pe termen mediu și lung garanţia succesului şcolii ca agent al inovaţiei, schimbării şi
dezvoltării prin trecerea de la abordările cantitative la cele structural calitative, profilul
absolventului Colegiului Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea integrându-se dinamic în capitalul
intelectual în competiţie pe noile pieţe ale cunoaşterii. Strategiile noului PDI 2017-2021
vizează menținerea unui cadru de dezvoltare instituțională și a unui cadru al calității care să
asigure dezvoltarea competențelor cheie necesare fiecărui individ uman, pentru succesul și
dezvoltarea personală, pentru cetățenie activă, pentru a deveni persoane care învață pe tot
parcursul vieții, pentru integrare socială și inserție pe piața muncii și sunt în concordanță
deplină cu viziunea Comisiei Europene, cu specificarea că politica europeană de promovare a
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calităţii este complementară demersurilor şi politicilor naţionale, promovarea calităţii
implicând avantaje şi oportunităţi prin asigurarea corelării și coeziunii diferitelor inițiative și
politici existente la nivel național, astfel încât să se poată profita de toate sinergiile și
economisirile posibile și prin reducerea, până la eliminare, a unor redundanţe şi a altor factori
care determină risipirea resurselor.
Țintele strategice reflectă următoarele principii asumate:
 principiul echităţii – în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare;
 principiul calităţii – în baza căruia activităţile proiectate în PDI 2017-2021 se
raportează la standarde de referinţă şi la bune practici;
 principiul relevanţei – în baza căruia oferta educațională a unității răspunde nevoilor
de dezvoltare personală şi social-economice;
 principiul integrității – în baza căruia se demonstreză probitate morală și
comportamentală în exercitarea activității didactice și manageriale;
 principiul eficienţei – în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale
maxime, prin gestionarea eficientă a resurselor existente în școală;
 principiul transparenţei – concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a
rezultatelor, prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora;
 principiul centrării educaţiei pe interesele beneficiarilor acesteia;
 principiul implicării şi responsabilizării părinţilor ca parteneri stabili, creativi și
dinamici ai procesului educațional la Colegiul Dobrogean Spiru Haret Tulcea.
Pentru realizarea obiectivelor din Planul operaţional de dezvoltare ne vom baza pe
următoarele ținte strategice pentru orizontul 2017-2021:
Ținta 1: Dezvoltarea unui curriculum la decizia școlii care să răspundă adecvat
cerințelor beneficiarilor și tendințelor învățamântului superior la nivel european.
Ținta 2: Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice în activități de
perfecționare care să urmărească și stimularea investiției intelectuale prin inițierea,
promovarea și elaborarea de colaborări cu furnizori educaționali europeni.
Ținta 3: Realizarea unei activități instructiv-educative performate bazată pe strategii
didactice active și interactive, centrate pe elev și cu integrarea tehnicii IT in lecții;
stimularea spiritului creator al competiției școlare, la nivelul elevilor în vederea creării
elitei intelectuale, performanței în plan științific, socio-cultural.
Ținta 4: Promovarea unor politici educaționale de colaborare și parteneriat cu
autoritățile locale și de deschidere a școlii spre comunitate.
Ținta 5: Demararea și susținerea unei
pentru atragerea unui număr cât mai
valoroase, dar și pentru restabilirea
Dobrogean ”Spiru Haret” Tulcea

campanii active de promovare a imaginii școlii,
mare de elevi performanți și de cadre didactice
în mentalul colectiv a importanței Colegiului
la nivelul dezvoltării în timp a orașului.
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VII. PLAN OPERAȚIONAL 2017-2018
Ținta 1: Dezvoltarea unui curriculum la decizia școlii care să răspundă adecvat cerințelor beneficiarilor și tendințelor învățamântului
superior la nivel european.
Obiective
Fundamentarea
C.D.Ş. prin
constituirea unei
oferte de
opţionale
atractive bazate
pe cunoaşterea
nevoilor
educabililor

Propunerea şi
elaborarea de
opţionale
intergrate
Asigurarea bazei

Activitate
-Elaborarea analizei
de nevoi la nivelul
elevilor înscriși în
unitate
-Realizarea unei
analize de
oportunități
educaționale la
nivelul contextului
socio-economic local
-Consultarea
Consiliului elevilor,
a Asociației de
părinți a CDSH, a
Consiliului
Profesoral și
centralizarea
opțiunilor exprimate
- Proiectarea de
opţionale integrate
în concordanță cu
planul cadru în
vigoare
Identificarea

Termen

Responsabili

Resurse
umane/materiale

Responsabilii
de comisii/
catedre, CP,
CA

Cadrele didactice,
părinții, elevii

Ian. 2018

Cadrele
didactice

Cadrele didactice,
baza materială a
şcolii

Pe

Cadrele

-Cadre didactice

Dec.
2017- Ian.
2018

Indicatori de
performanţă
Elaborarea unui
număr mai mare de
opționale decât cel
susținut de planul
cadru în vigoare

Atragerea a
minimum 30%
dintre elevi către
opţionalele
integrate
Feed-back-ul
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Resurse Monitorizare și
financiare
evaluare

Bugetare

Bugetare

Bugetare

Existența
raportului
analizei de
nevoi, a
centralizatorul
ofertei de CDȘ,
a fișelor de
avizare a
programelor de
opționale, a pv.
de prelucrare a
ofertei cu
semnăturile
elevilor și a
părinților
Fișa de avizare
a programei
Documentele
portofoliului
opționalului
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materiale şi
logistice necesare
realizării unei
oferte
educaţionale de
calitate

resurselor materiale
existente și a celor
necesare aplicării
ofertelor
curriculare.

parcursul
întregului
an școlar

didactice

Consiliul Elevilor
Consiliul
Reprezentativ al
Părinților și
Asociația de părinți

Existența
dovezilor de
achiziție și a
rapoartelor de
inventar

pozitiv existent în
chestionarele de
satisfacție a
beneficiarilor
direcți și indirecți

Ținta 2: Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice în activități de perfecționare care să urmărească și stimularea investiției
intelectuale prin inițierea, promovarea și elaborarea de colaborări cu furnizori educaționali europeni.
Obiective

Activitate

Crearea şi
atragerea elevilor
în cercuri
ştiinţifice şi
ateliere de lucru
pe arii curriculare

-Centralizarea,
popularizarea și
conceperea
documentației
necesare respectării
legislației de
întocmire/avizare a
cercurilor științifice
-Inserarea ofertei
cercurilor școlare în
Programul
managerial de
promovare a unității

Termen

IulieAugust
2017

Responsabili
Responsabilii
comisiilor
metodice,
Consiliul de
Administraţie

Resurse
umane/materiale
Profesorii din ariile
curriculare
Cabinetele și
laboratoarele şcolii

Sept. 2017

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2017-2021

43

Indicatori de
performanţă
Atragerea a
minimum 30%
dintre elevii de
liceu şi gimnaziu în
activităţi ştiinţifice
Stimularea și
dezvoltarea
abilităţilor elevilor
de cercetare
ştiinţifică şi de
participare la
sesiuni de
comunicări
ştiinţifice

Resurse
financiare

Buget
propriu

Monitorizare
și evaluare
P.V. ale
ședințelor de
cercuri/atelier
Articole,
probleme
propuse în
secțiunile
corespunzătoa
re ale site-ului
școlii
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Monitorizarea şi
consilierea
cadrelor didactice
privind utilizarea
softului
educaţional în
demersul didactic

Promovarea unei
culturi a învăţării
pe tot parcursul
vieţii prin
dezvoltarea de
activități
metodice și
stimularea
participării
cadrelor didactice
la simpozioane,
consfătuiri și
sesiuni științifice

-Susţinerea de lecţii
demonstrative în
cadrul Comisiilor
metodice, a
Cercurilor
pedagogice
-Achiziționarea de
aparatură
electronică și IT
pentru sălile de
clasă
-Popularizarea
activităților
metodice
-Organizarea și
desfășurarea
Sesiunii de
comunicări științifice
dedicată „Zilelor
școlii”
- Dezvoltarea
parteneriatelor de
colaborare
interșcolară în
vederea participării
la diverse activități

Pe tot
parcursul
anului
școlar

Cadrele
didactice,
Personalul
didactic
auxiliar, CA

Șefii de arii
curriculare,
Comisia
pentru
dezvoltare
profesională
Permanent
și evoluție în
cariera
didactică ,
secretariatul,
directorul
adjunct

Profesorii din ariile
curriculare
Cabinetele și
laboratoarele şcolii

Utilizarea
softurilor
educaționale în
peste 50% din
numărul de ore

Bugetare și
extrabugeta
re

Existența pv, a
planificărilor,
orarul
utilizării
cabinetului
multimedia și
a celor de
informatică
sau dotate cu
videoproiector

Existența
diplomelor de
Participarea a 50%
buget
participare, a
dintre profesori la
propriu
adeverințelor
cel puțin 1
sponsorizări și a
simpozion anual
certificatelor

Cadre didactice

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2017-2021

44

COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA

COLEGIUL DOBROGEAN „ SPIRU HARET” TULCEA
str. 14 Noiembrie, nr.24, Tulcea, telefon /fax : 0240 517130
e-mail: spiruharetl@yahoo.com, www.spiruharet-tulcea.ro

Valorificarea
experienţei
didactice prin
participarea la
simularea
examenelor
naționale, a
Evaluărilor
naționale la clasa
a VI-a și a VIII-a,
la Bacalaureat şi
la concursurile și
olimpiadele
şcolare
Participarea

educative regionale
sau naționale
-Participarea la
conferinţe/ sesiuni
de comunicări
ştiinţifice, pe
discipline, care să
evidenţieze inovaţiile
pedagogice şi
experienţele
didactice pozitive
-Popularizarea
legislației în vigoare
privitor la
Feb.-sept.
organizarea și
2018
desfășurarea
examenelor și
concursurilor
-Înscrierea cadrelor
didactice în
comisiile de
desfășurare și
evaluare a
examenelor și
concursurilor
-Popularizarea

Corpul
profesoral,
CA

Cadre didactice,
secretariat,
informatician
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Implicarea a peste
90% din cadrele
didactice în
organizarea și
desfășurarea
examenelor și
concursurilor

Bugetare

Aplicarea la clasă

Buget

Existența
deciziilor de
numire în
comisii
Existența
rapoartelor de
activitate pe
comisii
Centralizarea
rezultatelor
simulărilor,
evaluărilor și
a analizelor
comparative
Adeverințe și
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cadrelor didactice
la cursuri de
perfecţionare şi
stagii de
specialitate în
țară și străinătate
în vederea
desfăşurării unui
proces intructiveducativ la cele
mai înalte
standarde

ofertei de cursuri
CCD prin
intermediul Comisiei
pentru dezvoltare
profesională și
evoluție în cariera
didactică
-Crearea de bloguri
de specialitate şi
activităţi pe
platformele de
învăţare online

Sept.- oct.
2017

Cadrele
didactice

a noilor tehnologii
și utilizarea lor
diferențiat, centrat
pe elev

Cadre didactice

propriu

certificate
Bloguri

Oferta CCD Tulcea
Participarea la
proiecte, cursuri și
concursuri
naţionale şi
internaţionale
online

Burse Erasmus+
Sept.
2017- iulie
2018

Ținta 3: Realizarea unei activități instructiv-educative performate bazată pe strategii didactice active și interactive, centrate pe elev și cu
integrarea tehnicii IT in lecții; stimularea spiritului creator al competiției școlare, la nivelul elevilor în vederea creării elitei intelectuale,
performanței în plan științific, socio-cultural.
Obiective
Asigurarea, la
nivelul unităţii de
învăţământ, a
infrastructurii şi
echipamentelor,
inclusiv a
sustenabilităţii,

Activitate
- Modernizarea,
reamenajarea/
reabilitarea
cabinetelor/
laboratoarelor la
standardele impuse
de Legea Educaţiei

Termen

Responsabili

CA
Permanent Informatician
Secretariat
Contabilitate

Resurse
umane/materiale

Resurse
informaționale,
financiare și
materiale specifice
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Indicatori de
performanţă
Utilizarea
permanentă în
cadrul demersului
educativ,
colaborării și
interrelaționării
unității a

Resurse
financiare

Monitorizare
și evaluare

sponsorizări Existența softbuget
urilor și a
propriu
contractelor
de mentenanță
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mentenanţei şi
suportului TIC
Crearea unei
culturi digitale în
procesul de
predare– învățare
– evaluare, a
leadership-ului și
managementului
școlii prin
implementarea de
sisteme
informatice de
suport

Naţionale şi Legea
asigurării calităţii
-Crearea de resurse
educaţionale prin
Programe europene
Erasmus +
-Implementarea
mediilor de învățare
virtuale la nivelul
comisiilor metodice
-Dezvoltarea
abilităților corpului
profesoral în
vederea utilizării
sistemelor
informatice în
activitatea didactică
-Motivarea
participării cadrelor
didactice în vederea
dobândirii
cunoștințelor
minimale cu privire
la metode și tehnici
de educație pozitivă
și managementul

tehnologiilor
moderne
Permanent Responsabili
comisii
metodice
Informatician
Comisia de
selectare a
resurselor
educaționale

Utilizarea
Corpul profesoral
permanentă a
tehnologiilor
Soft-uri educaționale moderne în cadrul
demersului
Programe
educativ, a
Calculatoare
colaborării și
Videoproiectoare
interrelaționării
unității

CP
CA
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Buget
propriu

Existenţa și
reactualizarea
portofoliului
electronic al
cadrului
didactic și a
dosarelor de
comisii de
lucru
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Crearea de rețele
și platforme care
să faciliteze
schimbul de
cunoștințe,
informații, bune
practici și
inovarea în
educație
Armonizarea
intereselor legate
de dezvoltarea
personală a
individului cu
cele ale
comunităţii
locale,regionale,
naționale și
europene şi cu
solicitările
societăţii actuale

comportamentelor la
clasă
Crearea
portofoliului
electronic de resurse
educaționale la
nivelul unității
școlare

Participarea elevilor
şi cadrelor didactice
la festivaluri,
cenacluri, lansări de
carte, expoziții,
tîrguri de carte, de
universități, întâlniri
cu reprezentanți ai
mediului academic
etc.

Corpul profesoral
Responsabili
Permanent comisii
metodice

Șefii de
Permanent comisii de
lucru,CA,
Comisia
pentru
dezvoltare
profesională
și evoluție în
cariera
didactică

Realizarea de
produse
Buget
Soft-uri educaționale intelectuale în
propriu,
format electronic în sponsorizări
Programe
cadrul tuturor
Calculatoare
catedrelor
Videoproiectoare

Participarea a cel
puțin 50% din elevi
și cadre didactice
la activități

Corpul didactic,
CCD,
Casa Avramide,
universități,
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Buget
propriu,
sponsorizări
Asociația de
părinți

Existența
grupurilor de
comunicare
profesor-elevi
pe rețelele de
socializare,a
conturilor de
utilizatori pr
Edmondo, etc.
Existența
dovezilor de
participare:
fotografii,
înregistrări
audiovideo,
articole
massmedia,
rapoarte, fișe
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Ținta 4: Promovarea unor politici educaționale de colaborare și parteneriat cu autoritățile locale și de deschidere a școlii spre
comunitate.
Obiective

Conştientizarea
reprezentanţilor
autorităţilor
locale şi ai altor
instituţii din
comunitatea
locală asupra
rolurilor sporite
în relaţie cu
dezvoltarea
şcolii, cu
educaţia, în
general

Dezvoltarea
parteneriatelor
active cu

Activitate

Termen

Responsabili

-Eficientizarea
dialogului şi
colaborării cu
Permanent Director
reprezentanţii
Director
comunităţii locale
adjunct
-Participarea la
Responsabil
lectorate, activităţi
al Comisiei
de formare, work –
de
shop-uri, mese
Curriculum
rotunde, dezbateri cu
Responsabili
reprezentanţii
comisii
autorităţilor publice
metodice
locale pe
problematica
descentralizării, a
rolurilor şi
competenţelor care
revin în acest context
Implementarea de
Director
proiecte
Permanent Director
interinstituţionale la
adjunct

Resurse
umane/materiale
Asociaţia Părinţilor
Consiliul local,
Primăria Tulcea
ISJ Tulcea
sindicatele
reprezentative
CCD
Corpul profesoral
Personalul didactic
auxiliar și nedidactic

Asociaţia Părinţilor
Consiliul local,
Primăria Tulcea
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Indicatori de
performanţă

Resurse
financiare

Participarea a cel
Buget
puțin 75% din
propriu
cadre didactice și
elevi la activități de
formare

Participarea a cel
puțin 75% din

Monitorizare
și evaluare
Existența
dovezilor de
participare:
fotografii,
înregistrări
audiovideo,
articole
massmedia,
rapoarte, fișe

Existența
contractelor
de parteneriat
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autorităţile şi
comunitatea
locală

nivel local, care să
permită creşterea
rolului şcolii în viaţa
comunităţii

Coordonator
de programe
și proiecte
educative
șefii de arii
curriculare

Creșterea calității
educației prin
prisma politicilor
actuale

Asigurarea aplicării
Curriculumului
naţional, în
conformitate cu
planurile cadru şi cu
programele şcolare
în vigoare
-Respectarea
standardelor de
calitate în educație

Director
Director
Permanent adjunct
Responsabil
al Comisiei
de
Curriculum
Responsabili
comisii
metodice

Îmbunătăţirea
constantă a

-Crearea şi
menţinerea unui
ethos şcolar adecvat
asigurării calităţii în
educaţie

Director
Director
adjunct

ISJ Tulcea
cadre didactice și
sindicatele
elevi la activități de
reprezentative
parteneriat
CCD
Corpul profesoral
Personalul didactic
auxiliar și nedidactic
Parcurgerea
Corpul profesoral
integrală a
CA
materiei la toate
CP
disciplinele de
studiu, conform
planificărilor
calendaristice
Realizarea
activităților
metodice în
corelație cu
obiectivele
programului
managerial
Diminuarea/
eliminarea stărilor
Asociaţia Părinţilor tensionate din
Consiliul local,
liceu, a sesizărilor
Primăria Tulcea
din partea

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2017-2021

50

Buget
propriu

bugetare

Buget
propriu

de colaborare
și a produselor
desfășurării
activităților de
parteneriat
Existența
planificărilor
și a
rapoartelor de
monitorizare a
demersului
educativ

Existența
planurilor
manageriale și
operaționale,
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calităţii
managementului
educațional

-Formarea continuă
a directorilor prin
participarea la
programe și
proiecte, schimburi
de experienţă la
nivel de manageri

Permanent Consilier
educativ șefii
de comisii de
lucru
Preşedinte al
Consiliului
Elevilor din
liceu

părinţilor
Rezolvarea
situaţiilor
conflictuale
Respectarea
termenelor în
redactarea
răspunsurilor

ISJ Tulcea
sindicatele
reprezentative
CCD
Directori ai
unităților de
învățământ

a Pdi-ului,
proceduri
CEAC
actualizate,
certificate de
participare la
acțiuni de
formare
continuă

Ținta 5: Demararea și susținerea unei campanii active de promovare a imaginii școlii, pentru atragerea unui număr cât mai mare de elevi
performanți și de cadre didactice valoroase, dar și pentru restabilirea în mentalul colectiv a importanței Colegiului Dobrogean ”Spiru
Haret” la nivelul dezvoltării în timp a orașului.
Obiective

Promovarea
produselor
intelectuale ale
elevilor și
profesorilor
colegiului

Activitate
-Elaborarea și
popularizarea
revistelor școlare:
Aspirații și Aspirații
literare
- Organizarea unor
spectacole /concerte,
activități educative
specifice pentru
marcarea

Termen

Responsabili

Șefii de arii
Permanent curriculare

Resurse
umane/materiale

Colectivul de elevi,
Asociația de părinți,
Corpul profesoral

Diriginții

Indicatori de
performanţă
Premiile obținute
la concursurile
revistelor școlare
Revista școlară în
format electronic
pe site-ul școlii

Director
Realizarea bazei de
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Resurse
financiare

Monitorizare
și evaluare

Buget
propriu,
sponsorizări
Asociația de
părinți

Existența
revistelor
școlare, a
extraselor de
articole din
mass-media, a
înregistrărilor
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Încurajarea şi
susţinerea
excelenţei în
educaţie, a
performanţelor
elevilor cu
aptitudini înalte
prin organizarea
olimpiadelor,
concursurior şi
valorizarea
rezultatelor
deosebite
obţinute

momentelor
semnificative din
viaţa colegiului
-Monitorizarea și
popularizarea
inserției
absolvenților
colegiului în massmedia
-Identificarea,
încurajarea şi
pregătirea elevilor
cu aptitudini înalte
în vederea
participării la
concursurile şi
olimpiadele şcolare
-Organizarea
eficientă şi
coordonarea
olimpiadelor locale
şi concursurilor de
specialitate şi
interdisciplinare,
precum şi a celor
educative la nivel

date complete și
actualizate privind
inserția
absolvenților
claselor a VIII-a și
a XII-a

Director adj.
Secretariat
Informatician
Laborant

Șefii de arii
curriculare
Conform
calendarului
de
desfășurare
a proiectelor
și
olimpiadelor
școlare

Diriginții

Director
Director adj.
Secretariat

audiovideo,
fotografii, a
Registrului de
onoare a
colegiului

Existența în
Premiile obținute
rapoartele de
Colectivul de elevi,
la concursurile
analiză a
Asociația de părinți, școlare înrămate și
centralizatorul
Corpul profesoral
afișate în Coridorul
ui premiilor
de onoare din holul
obținute,
Personalul didactic
central
diplome și
auxiliar și nedidactic
Buget
certificate,
Premierea elevilor propriu,
decizii comisii
la Gala
sponsorizări de organizare
performanței
Asociația de olimpiade și
CDSH
părinți
concursuri
școlare
Acordarea titlului
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Crearea unor
oportunităţi
pentru educaţia
complexă,
permanentă, în
spiritul
competenţelor
cheie, al

judeţean şi naţional
-Stimularea
participării elevilor
la concursurile şi
olimpiadele şcolare,
prin popularizarea
în mass - media şi pe
site-ul liceului a
rezultatelor obţinute,
organizarea Galei
performanței CDSH
-Organizarea pentru
elevi a unor sesiuni
de comunicări
ştiinţifice,
simpozioane
-Organizarea
eficientă a
activităţilor
educative,
extracurriculare şi
extraşcolare
-Proiectarea şi
realizarea unui
program diversificat
de activităţi în

de Profesorul
anului la CDSH

Informatician
Laborant

Consilier
educativ
Șefii de
comisii de
lucru
Diriginții

Desfășurarea
activităților
educative cu
participarea a
100% cadre
Personalul didactic
didactice și elevi și
auxiliar și nedidactic a peste 30% dintre
părinți
Colectivul de elevi,
Asociația de părinți,
Corpul profesoral
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Existența
planului
activităților
Buget
educative la
propriu,
CDSH, a
sponsorizări acordurilor de
Asociația de parteneriat și
părinți
colaborare, a
portofoliului
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dezvoltării
civismului,
voluntariatului, a
cetățeniei active
și a dialogului
intercultural, a
muticulturalismul
ui, într-un oraș și
liceu multietnic

cadrul săptămânii
„Școala altfel: Să
Director
ştii mai multe, să fii
mai bun”
Permanent Director adj.
-Derularea de
proiecte europene în
Secretariat
cadrul programului
Erasmus +
Informatician
-Promovarea
Laborant
activităţilor din
proiecte Etwinning
-Implicare în
activităţi cu suport
Junior achievement
- Dezvoltarea
programelor
Strategiei Naţionale
de Acţiune
Comunitară la
nivelul liceului
-Consolidarea
parteneriatului
educaţional cu
Palatul Copiilor
Tulcea, O.N.G.-uri,
instituţii publice,

Aprobarea a cel
puțin unei
candidaturi depuse
în cadrul
programului
Erasmus+
Desfășurarea a cel
puțin 2 proiecte
Etwinning
Anual

Colectivul de elevi,
Asociația de părinți,
Corpul profesoral

Implicarea acel
puțin 30% din elevi
în activități de
voluntariat

Personalul didactic
auxiliar și nedidactic
Desfășurarea de
către fiecare
diriginte a cel puțin
unui proiect de
parteneriat anual
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activităților
săptămânii
„Școala altfel:
Să ştii mai
multe, să fii
mai bun”, a
candidaturilor
pentru
proiecte KA1
și KA2, a
certificatelor
Etwinning și
Junior
achievement, a
celor de
voluntar în
cadrul
Strategiei
Naţionale de
Acţiune
Comunitară
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instituţii de cultură
în vederea realizării
unei educaţii
complexe, axată pe
valori şi tradiţii
culturale
Promovarea
-Stabilirea unor
imaginii școlii și contacte directe cu
stabilirea în
elevii și profesorii
Sem.II, an
mentalul colectiv școlilor gimnaziale
școlar
a importanței și al din municipiu;
2017-2018
rolului pe care
participarea la cât
CDSH l-a avut și mai multe ședințe cu
continuă să-l aibe părinții elevilor
în dezvoltarea
școlilor gimnaziale
istorică,
din municipiu în
economică,
vederea promovării
socială și
ofertei educaționale
culturală a
a școlii;stabilirea
comunității locale unor Zile ale
„Porților deschise”
în care elevii școlilor
gimnaziale să poată
vizita CDSH.

Consilier
educativ
Șefii de
comisii de
lucru
Diriginții

Director
Director adj.

Colectivul de elevi,
Asociația de părinți,
Corpul profesoral

Participarea
tuturor cadrelor
didactice și
implicarea a cel
Personalul didactic
puțin 50% dintre
auxiliar și nedidactic elevi în elaborarea
și popularizarea
strategiei de
promovare a
imaginii școlii în
comunitate

Secretariat
Informatician
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Existența pv
Buget
de consemnare
propriu,
a participării
sponsorizări la activități
Asociația de
părinți
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VIII. ȚINTE, OPȚIUNI STRATEGICE ȘI ACȚIUNI PROPUSE
Ținta 1: Dezvoltarea unui curriculum la decizia școlii care să răspundă adecvat cerințelor
beneficiarilor și tendințelor învățamântului superior la nivel european.
OPȚIUNI STRATEGICE
Creșterea numărului de cursuri CDS în
întâmpinarea cerințelor pieții educaționale și
pentru inserția la nivel european, cu accent
pe specilaizarile realiste (limbajul stiintific STEM), pe cele lingvistice (limbile
moderne) și pe informatizare (limbaj IT).
Stimularea formării profesorilor pe didactici
transcurriculare care să conducă la formarea
la elevi a competențelor cheie, inclusiv prin
deprinderea metodologiei de cercetare, prin
dezvoltarea activitaților extradidactice, de
voluntariat, de acțiune socială.

ACȚIUNI PROPUSE
-Elaborarea analizei de nevoi la nivelul
elevilor înscriși în unitate
-Realizarea unei analize de oportunități
educaționale la nivelul contextului socioeconomic local
-Consultarea Consiliului elevilor, a părinților
elevilor, a Consiliului Profesoral și
centralizarea opțiunilor exprimate
- Proiectarea unui opţional integrat
-Identificarea resurselor materiale existente
și a celor necesare aplicării ofertelor
curriculare.

Ținta 2: Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice în activități de
perfecționare care să urmărească și stimularea investiției intelectuale prin inițierea,
promovarea și elaborarea de colaborări cu furnizori educaționali europeni.
OPȚIUNI STRATEGICE
ACȚIUNI PROPUSE
Stimularea cadrelor didactice în a deveni -Centralizarea, popularizarea și conceperea
furnizori de programe de formare continuă și documentației necesare respectării legislației
formatori și mentori.
de întocmire/avizare a cercurilor științifice
-Inserarea ofertei cercurilor școlare în
Programul managerial de promovare a
unității
Finanțarea achiziției de mijloace didactice. -Susţinerea de lecţii demonstrative în cadrul
Finanțarea formării continue
Comisiilor metodice, a Cercurilor
pedagogice
-Achiziționarea de aparatură electronică
pentru sălile de clasă
-Popularizarea legislației în vigoare privitor
la organizarea și desfășurarea examenelor și
concursurilor
-Înscrierea cadrelor didactice în comisiile de
desfășurare și evaluare a examenelor și
concursurilor
Demararea și susținerea proiectelor de tip -Organizarea și desfășurarea simpozionului
Erasmus + și Etwinning (fie ca parteneri sau dedicat Zilelor școlii
coordonatori de proiecte) și implicarea unui - Dezvoltarea parteneriatelor de colaborare
nr. cât mai mare de profesori în acestea
în vederea participării la diverse activități
educative regionale sau naționale
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Crearea de bloguri de specialitate şi
activităţi pe platformele de învăţare online.
Ținta 3: Realizarea unei activitati instructiv-educative performate bazata pe strategii
didactice active și interactive, centrate pe elev și cu integrarea tehnicii IT in lecții;
stimularea spiritului creator al competiției școlare, la nivelul elevilor în vederea creării
elitei intelectuale, performanței în plan științific, socio-cultural.
OPȚIUNI STRATEGICE
Stimularea participarii la competiții și
concursuri școlare și proiectarea unor
proceduri de monitorizare a pregătirii
elevilor și a rezultatelor obținute la
examenele naționale și la concursuri, până
la nivel internațional.

Formarea continuă a cadrelor didactice, prin
participarea la cursuri de didactici moderne
și interactive și de management al clasei.

Înființarea și dezvoltarea unui centru de
cercetări științifice ale elevilor.

Identificarea unor modalități de stimulare a
elevilor performanți în vederea participării
la olimpiadele și concursurile școlare prin
prisma scăderii numărului de elevi

ACȚIUNI PROPUSE
-Identificarea, încurajarea şi pregătirea
elevilor cu aptitudini înalte în vederea
participării la concursurile şi olimpiadele
şcolare
-Organizarea eficientă şi coordonarea
olimpiadelor locale şi concursurilor de
specialitate şi interdisciplinare, precum şi a
celor educative la nivel judeţean şi naţional
-Stimularea participării elevilor la
concursurile şi olimpiadele şcolare, prin
popularizarea în mass - media şi pe site-ul
liceului a rezultatelor obţinute, organizarea
Galei performanței CDSH
-Asigurarea aplicării Curriculumului
naţional, în conformitate cu planurile cadru
şi cu programele şcolare în vigoare
-Respectarea standardelor de calitate în
educație
-Participarea elevilor şi cadrelor didactice la
festivaluri, cenacluri, lansări de carte,
expoziții, tîrguri de carte, de universități,
întâlniri cu reprezentanți ai mediului
academic etc.
-Organizarea pentru elevi a unor sesiuni de
comunicări ştiinţifice, simpozioane
-Centralizarea, popularizarea și conceperea
documentației necesare respectării legislației
de întocmire/avizare a cercurilor științifice
-Inserarea ofertei cercurilor școlare în
Programul managerial de promovare a
unității
-Stimularea participării elevilor la
concursurile şi olimpiadele şcolare, prin
popularizarea în mass - media şi pe site-ul
liceului a rezultatelor obţinute, organizarea
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participanți la competiții.

Galei performanței CDSH

Ținta 4: Promovarea unor politici educaționale de colaborare și parteneriat cu
autoritățile locale și de deschidere a școlii spre comunitate.
OPȚIUNI STRATEGICE
Întreprinderea demersurilor necesare către
autoritatea locală pentru continuarea și
finalizarea proiectului de reparație capitală a
clădirii de patrimoniu UNESCO a unității

ACȚIUNI PROPUSE
-Crearea şi menţinerea unui ethos şcolar
adecvat asigurării calităţii în educaţie prin
întîrirea legăturilor cu comunitatea și
identificarea de resurse
-Formarea continuă a directorilor prin
participarea la programe și proiecte,
schimburi de experienţă la nivel de manageri
-Eficientizarea dialogului şi colaborării cu
reprezentanţii comunităţii locale
-Participarea la lectorate, activităţi de
formare, work – shop-uri, mese rotunde,
dezbateri cu reprezentanţii autorităţilor
publice locale pe problematica
descentralizării, a rolurilor şi competenţelor
care revin în acest context
Acțiuni de modernizare, igienizare și dotare -- Modernizarea, reamenajarea/ reabilitarea
a clădirii școlii.
cabinetelor/ laboratoarelor la standardele
impuse de Legea Educaţiei Naţionale şi
Legea asigurării calităţii
Ținta 5: Demararea și susținerea unei campanii active de promovare a imaginii școlii,
pentru atragerea unui număr cât mai mare de elevi performanți și de cadre didactice
valoroase, dar și pentru restabilirea în mentalul colectiv a importanței Colegiului
Dobrogean ”Spiru Haret” la nivelul dezvoltării în timp a orașului.
OPȚIUNI STRATEGICE
ACȚIUNI PROPUSE
Stabilirea unor relații concrete și fructuoase -Organizarea eficientă a activităţilor
materializate prin parteneriate și proiecte educative, extracurriculare şi extraşcolare
comune cu unități de învățământ din județ.
-Proiectarea şi realizarea unui program
diversificat de activităţi în cadrul săptămânii
„Școala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai
bun”
-Derularea de proiecte europene în cadrul
programului Erasmus +
-Promovarea activităţilor din proiecte
Etwinning
-Consolidarea parteneriatului educaţional cu
Palatul Copiilor Tulcea, O.N.G.-uri, instituţii
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Înființarea și susținerea ”Caravanei CDSH”
menită a promova oferta educațională în
toate școlile primare și gimnaziale din
municipiu.

Reconsiderarea strategiei de participare la
Târgul de Oferte Educaționale.

publice, instituţii de cultură în vederea
realizării unei educaţii complexe, axată pe
valori şi tradiţii culturale
-Stabilirea unor contacte directe cu elevii și
profesorii școlilor gimnaziale din municipiu;
participarea la cât mai multe ședințe cu
părinții elevilor școlilor gimnaziale din
municipiu în vederea promovării ofertei
educaționale a școlii;stabilirea unor Zile ale
Porților deschise” în care elevii școlilor
gimnaziale să poată vizita CDSH.
-Monitorizarea și popularizarea inserției
absolvenților colegiului în mass-media
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Grup țintă
1. Beneficiarii direcți:
Stimularea performanței în educație pentru toți beneficiarii direcți din învățământul gimnazial
și liceal va viza:
 Dezvoltarea apartenenței la neam și a identității culturale
 Formarea, dezvoltarea și aprofundarea competențelor de utilizare a mijloacelor
informaționale și multimedia
 Corelarea aprofundării noțiunilor teoretice cu experiența practică în munca de
cercetare
 Recompensarea materială a elevilor premiați la concursuri internațional,
naționale, regionale și județene precum și a olimpicilor
 Asigurarea climatului de siguranță și integritate fizică și spirituală
Colegiul Dobrogean “Spiru Haret” Tulcea trăieşte prezentul, valorificând cu demnitate şi
conştiinţă profesională tradiţiile bogate, înscrindu-se pe un drum ascendent în elita
învăţământului românesc. Pentru cadrele didactice, elevii şi toţi cei ataşaţi de această unitate
şcolară, fiecare clipă de prezent devine trecut şi, implicit, istorie.
2. Beneficiarii indirecți: familia, tutorii, aparținătorii și comunitatea
Părinții elevilor noștri sunt constituiți în Asociația de părinți a CDSH Tulcea a cărui
președinte este d-nul Tudor Marian. Asociația s-a constituit ca personalitate juridică în 2007.
Şcoala noastră este una din instituţiile centrale ale comunităţii, are roluri specifice dar nu
poate funcţiona şi nu se poate dezvolta fără a ţine cont de specificul comunităţii în care
funcţionează. Comunitatea este: depozitara unui bine comun, este element de referinţă morală
pentru individ, promovează valori de bază (prin legile şi tradiţiile sale) şi de referinţă pentru
individ.
Pentru Colegiul Dobrogean Spiru Haret Tulcea, comunitatea reprezintă o entitate socială
globală în care legăturile dintre membri sunt foarte strânse, iar sentimentul de ingrup este
foarte puternic şi are rădăcini în tradiţii profunde. Succesul parteneriatului şcoală –
comunitate locală este bazat pe legătura permanentă, constantă între agenţii comunitari şi
reprezentanţii şcolii. În demersul nostru organizatoric-educaţional, contăm pe sprijinul
comunităţii locale, al Prefecturii, al Consiliului Judeţean, al Consiliului Local Tulcea, al
Primăriei, Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea, al tuturor factorilor implicaţi sub o formă
sau alta în viaţa şcolii, pentru a reuşi să facem din colegiul nostru a veritabilă şcoală
europeană. Toate aceste demersuri sunt concentrate pe interesele stricte ale elevului. Elevul
este considerat partener în actul educaţional şi se urmăreşte dezvoltarea armonioasă psihointelectuală, precum şi dezvoltarea aptitudinilor fiecărui individ în parte. În fiecare an
dezvoltăm parteneriate noi dar menținem colaborări și cu parteneri tradiționali, venind în
permanență cu obiective noi, centrate pe elevi.Înţelegând că fiecare elev este o individualitate
şi că fiecare îşi are particularităţile sale, se poate desfăşura o activitate constructivă,
determinându-l pe fiecare elev să-şi dezvolte propriile calităţi, astfel încât fiecare să fie în
stare să-şi construiască un ideal în viaţă şi în societate
ECHIPA DE ELABORARE A PROIECTULUI:
DIRECTOR: prof. ANASTASIU FLORIN CRISTIAN
DIRECTOR ADJ.: prof. VOICU ADINA LAURA
COORDONATOR CEAC: prof. BACIU GABRIELA CONSTANȚA
MEMBRI CEAC: prof. AGACHE CRISTIAN
prof. CAULEA POPESCU NICOLETA
COORDONATOR PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE: prof. BAZBANELA
AURELIA
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ANEXA NR. 1
Curriculum la decizia școlii, an școlar 2017-2018
NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CLASA

TITLU OPȚIONAL

VA
VB
VI A
VI B
VII A
VII B

Micii creatori
Micii creatori
Germana pas cu pas
Germana pas cu pas
Jocuri sportive
1.Vocabular în limba engleză (conform specializării)
2.Limba engleză extindere (conform specializării)
Dezvoltarea abilităților de viață
Matematică aplicată
Matematică aprofundare
Informatică extindere conform specializării)
1.Tehnici de traducere în limba engleză (conform
specializării)
2.Limba engleză extindere (conform specializării)
Matematică aprofundare
Istoria românilor din sudul Dunării
Lectura și abilitățile de viață
Lectura și abilitațile de viață
Informatică extindere (conform specializării)
1.Tehnici de traducere în limba engleză (conform
specializării)
2.Limba engleză extindere (conform specializării)
Lectura și abilitățile de viață
Lectura și abilitățile de viață
Lectura și abilitățile de viață
1.Tehnica interpretării textului literar

7.
8.
9.
10.
11.

VIII A
VIII B
IX A
IX B
IX C

12.
13.
14.
15.
16.
17.

IX D
IX E
IX F
XA
XB
XC

18.
19.
20.
21.

XD
XE
XF
XI A

PROFESOR
Sighiartău Dorotea
Sighiartău Dorotea
Sighiartău Dorotea
Sighiartău Dorotea
Paraschiv Aurel
Dorobanțu Gabriela
Butoi Carmina
Popa Marcela
Buga Viorel
Anastasiu Liliana
Dorobanțu Gabriela

Popa Marcelina
Năstase Geta
Neculai Claudia
Turtoi Ionela
Muscal Adrian
Plînge Anca

Condrat Mihaela
Anastasiu Florin Cristian
Condrat Mihaela
Neculai Claudia
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22.

XI B

23.

XI C

24.

XI D

25.

XI E

26.

XI F

27.

XII A

2.Matematică aprofundare
3.Biologie aprofundare
1.Discurs argumentativ
2.Matematică aprofundare
3.Biologie aprofundare
1.Tehnici de traducere în limba engleză (conform
specializării)
2.Limba engleză extindere (conform specializării)
3. Matematică aprofundare
1. Discurs argumentativ
2. Matematică aprofundare
3. Chimie aprofundare
4. Biologie aprofundare
1.Limba engleză- aprofundare
2.Economie aprofundare
3.Sociologie aprofundare
4.Multiculturalitate nord dobrogeană
5.Jocuri sportive
1.Tehnica interpretării textului literar
2.Tehnici de traducere în limba engleză
3.Competență în mass-media
4.Estetică și comunicare
5.Geografie aprofundare
1.Tehnica interpretării textului literar
2.Matematică aprofundare
3.Biologie aprofundare

Căpriță Doru Marian
Niculescu Mauriciu
Turtoi Ionela
Căpriță Doru Marian
Voicu Adina Laura
Dorobanțu Gabriela
Guțescu Petre
Vicol M.
Guțescu P.
Dobre F.
Niculescu M.
Bazbanela Aurelia
Mihai Gheorghița
Mihai Gheorghița
Radu Daniela
Paraschiv Aurel
Turtoi Ionela
Plînge Anca
Caulea Popescu Nicoleta
Caulea Popescu Nicoleta
Radu Daniela
Turtoi Ionela
Guțescu Petre
Niculescu Mauriciu
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28.

XII B

29.

XII C

30.

XII D

31.

XII E

32.

XII F

1.Discurs argumentativ
2.Matematică aprofundare
3.Biologie aprofundare
1.Tehnici de traducere în limba engleză (conform
specializării)
2.Limba engleză extindere (conform specializării)
3. Matematică aprofundare
1. Discurs argumentativ
2. Matematică aprofundare
3. Chimie aprofundare
4. Biologie aprofundare
5. Joc sportiv
1. Tehnica interpretării textului literar
2. Limba engleză aprofundare
3. Filosofie aprofundare
4. Istorie aprofundare
5. Istoria recentă a României
6. Istoria evreilor. Holocaustul
1. Tehnica interpretării textului literar
2. Morfosintaxa limbii române
3. Tehnici de traducere în limba engleză
4. Filosofie aprofundare
5. Istorie aprofundare
6. Geografie aprofundare

Neculai Claudia
Căpriță Doru Marian
Niculescu Mauriciu
Pavel Ana

Ftadeev Brad Floriana
Bucur Gheorghe
Guțescu Petre
Firică Adina
Voicu Adina Laura
Stanciu Victoria
Neculai Claudia
Sighiartău Dorotea
Mihai Gheorghița
Năstase Georgeta

Turtoi Ionela
Turtoi Ionela
Bazbanela Aurelia
Caulea Popescu Nicoleta
Năstase Georgeta
Costea Greta
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ANEXA NR. 2
Cercurile școlare ce activează în anul școlar 2017-2018
Nr.
crt

Profesor coordonator

1

DUMITRU SIMONA

2

CONDRAT MIHAELA

3

VICOL MIHAELA

4
5
6
7
8
9
10
11

BURIC ELENA
MOISE VASILE
COMAN MARA
STANCIU VICTORIA
PARASCHIV AUREL
MUSCALU ADRIAN
BACIU GABRIELA
PÎRÎU ANDREEA

Denumire cerc
Ansamblu coral – gimnaziu
Ansamblu coral – liceu
Cenaclul literar ”Aspirații”
Cerc de editare a Revistei Școlare ”Aspirații” – cls. VI
Cerc de editare a Revistei Școlare ”Aspirații” – cls. IX
Cerc de limba franceză ”Atelier lecture-écriture et DELF”
Cercul de teatru ”Enigma” – liceu
Cercul de teatru ”Magia scenei” – gimnaziu
Cercul de handbal băieți liceu
Cercul de basket gimnaziu și liceu băieți
Cerc de informatică – gimnaziu
Cerc de dezbatere – Debate time – Avansați, liceu
Cerc de dezbatere – Debate time – Începători, liceu

ANEXA NR. 3
Încadrarea cu personal didactic în anul școlar 2017-2018
Nr.
crt
1

Numele și prenumele
ANASTASIU FLORIN - CRISTIAN

Grad
didactic
I

Funcție
titular
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2

VOICU ADINA - LAURA

I

titular

3

AGACHE CRISTIAN

I

titular

4

ANASTASIU LILIANA

I

titular

5

BACIU GABRIELA - CONSTANȚA

II

titular

6

BAZBANELA AURELIA

I

titular

7

BUGA VIOREL

I

titular

8

BURIC ELENA

I

titular

9

CAULEA - POPESCU NICOLETA

II

titular

10

CĂPRIŢĂ DORU - MARIAN

I

titular

11

COMAN MARA - CAMELUȚA

I

titular

12

CONDRAT MIHAELA

II

titular

13

DOBRE FLORIAN

I

titular

14

DOROBANŢU GABRIELA

I

titular

15

FIRICĂ ADINA - MONICA

I

titular

16

FTADEEV-BRAD ADRIANA - FLORIANA

I

titular

17

GEANGURŞI SEVINCI

I

titular

18

GUȚESCU PETRE

I

titular

19

MARIN GABRIELA

I

titular

20

MOISE VASILE

I

titular

21

MUSCALU ADRIAN

I

titular
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22

NĂSTASE GEORGETA

I

titular

23

NECULAI CLAUDIA

I

titular

24

NICULESCU MAURICIU

I

titular

25

NIŢĂ DRAGOŞ - GABRIEL

II

titular

26

NUCĂ NICOLAE

DEF

titular

27

PARASCHIV AUREL

I

titular

28

PAVEL ANA

I

titular

29

PLÎNGE ANCA - ROXANA

I

titular

30

POPA MARCELINA

I

titular

31

RADU DANIELA - ANCA

II

titular

32

RAICIU MIHAELA - FLORENTINA

I

titular

33

RĂILEANU SIMONA - ECATERINA

I

titular

35

UDREA MIHAELA

I

titular

36

VICOL MIHAELA

I

titular

37

CRISTEA DANIELA

I

titular

38

DUMITRU SIMONA

DEF

titular

39

TURTOI IONELA

I

titular detașat

40

CIOCOIU LILIANA

I

titular detașat

41

RADU ADINA

I

titular detașat

42

COSTEA TANȚA

I

plata cu ora
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43

RANCIU MARIANA

I

plata cu ora

44

CASIAN NADIA

I

plata cu ora

45

SANDU DANIELA

I

plata cu ora

46

SAMOILĂ GRETA - GEANINA

I

plata cu ora

47

BUTOI CARMINA - LIDIA

II

plata cu ora

48

BĂISAN GHEORGHE

I

obligație de catedra

49

BUCUR GHEORGHE

I

asociat (PCO)

50

PAL IRINA (SSD)

51

MIHAI GHEORGHIȚA

I

asociat (PCO)

52

STANCIU VICTORIA

I

asociat (PCO)

53

PÎRÎU ANDREEA - MIHAELA

DEF

suplinitor calificat

54

SIGHIARTĂU DOROTEA - DOMNICA

DEF

suplinitor calificat

asociat (PCO)

ANEXA NR. 4
Componența Consiliului de Administrație în anul școlar 2017-2018
NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.

NUMELE ȘI PRENUMELE
MEMBRILOR
prof. Anastasiu Florin Cristian
prof. Voicu Adina Laura
prof. Buric Elena
prof. Bazbanela Aurelia

FUNCȚIA
directorul colegiului – preşedinte CA
director adjunct – membru
reprezentant al Consiliului profesoral al colegiului
coordonator programe și proiecte educative,
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

prof. Vicol Mihaela
prof. Udrea Mihaela
Constantin Corina
Mauna Nicoleta
Chistrugă Corneliu Petre
Șacu Stere
Frandes Claudia
Verban Carmen
Lungu Andreea

reprezentant al Consiliului profesoral al colegiului
reprezentant al Consiliului profesoral al colegiului
reprezentant al Consiliului profesoral al colegiului
reprezentant al părinţilor
reprezentant al părinţilor
reprezentantul Consiliului Local
reprezentantul Consiliului Local
reprezentantul Consiliului Local
reprezentant al Primarului
reprezentant al Consiliului Elevilor, elev în clasa a
XII-a E

ANEXA NR. 5
Premii obţinute la olimpiadele/concursurile judeţene şi naţionale, 2017
Nr.
Crt.

Nume şi prenume elev

Clasa

1.

Dragulschi Ioana

a VI- a B

2.

Ignatencu Camelia

3.

Safca Mihai Daniel

4.

Albuleţ Oana Lia

Concursul

Olimpiada
de viaţă
a VI- a B Olimpiada
de viaţă
a V-a B
Olimpiada
de viaţă
a VII-a B Olimpiada
de viaţă

Premiul

Profesor coordonator

Lectura ca abilitate Menţiune

Coman Mara

Lectura ca abilitate Menţiune

Coman Mara

Lectura ca abilitate Menţiune

Vicol Mihaela

Lectura ca abilitate Premiul II

Coman Mara
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5.

Almăjanu Bianca

a X- a C

6.

Cocona Ioana

a X- a C

7.

Costea Cristina

a X- a C

8.

Hamcerencu Maria

a X- a C

9.

Marin Elena

a IX-a D

10

Morozov Victor

a XII-a F

11

Furdui Maria

a V-a A

12

Brumă Delia-Maria

a V-a A

Lectura ca abilitate Premiul
I- Vicol Mihaela
calificare
la
naţionala
Premiul III- Faza
Naţională
Olimpiada de limba romana
Premiul
I- Coman Mara
calificare
la
naţională
Olimpiada de limba romana
Menţiune
Coman Mara

13

Condrat Felix-Ioan

a V-a A

Olimpiada de limba romana

Menţiune

Coman Mara

14

Pintilie
Amalia- a V-a A
Dumitrița
Răducan Florea Alex a V-a B
Mihai

Olimpiada de limba romana

Menţiune

Coman Mara

Olimpiada de limba romana

Menţiune

Vicol Mihaela

15

Olimpiada
de viaţă
Olimpiada
de viaţă
Olimpiada
de viaţă
Olimpiada
de viaţă
Olimpiada
de viaţă
Olimpiada
de viaţă

Lectura ca abilitate Menţiune

Anastasiu Florin

Lectura ca abilitate Menţiune

Anastasiu Florin

Lectura ca abilitate Menţiune

Anastasiu Florin

Lectura ca abilitate Premiul III

Anastasiu Florin

Lectura ca abilitate Menţiune

Condrat Mihaela
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16

Stoica Maria-Daria

a V-a B

Olimpiada de limba romana

Menţiune

17

Stoian Bianca-Cosmina

a VI-a A

Olimpiada de limba romana

I- Coman Mara
la

18

Galea Andreea-Maria

a VI-a B

Olimpiada de limba romana

Premiul
calificare
naţionala
Premiul II

19

Șandru Dariana-Ioana

a VII-a B Olimpiada de limba romana

Premiul II

Coman Mara

20

Albuleț Oana-Lia

a VII-a B Olimpiada de limba romana

Menţiune

Coman Mara

21

Dobre Cosmina-Ioana

a VII-a B Olimpiada de limba romana

Menţiune

Coman Mara

22

Tănase
Cristina

I- Condrat Mihaela
la

23
24
25
26
27

Lovin Teodora
Hamcerencu Maria
Costea Cristina
Petrescu Andreea
Lădaru Amalia

a IX-a D
a X-a C
a X-a C
a X-a D
a XI-a D

Olimpiada de limba romana
Olimpiada de limba romana
Olimpiada de limba romana
Olimpiada de limba romana
Olimpiada de limba romana

28

Morozov Victor

a XII-a F

Olimpiada de limba romana

Premiul
calificare
naţională
Premiul II
Premiul II
Premiul III
Menţiune
Premiul
calificare
naţională
Premiul
calificare
naţionala

Andreea a IX-a D

Olimpiada de limba romana

Vicol Mihaela

Coman Mara
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29

Rusu Georgiana

30
31

Condrat Felix- Ioan
Reznicencu Bogdan

32

Reznicencu Sergiu

33

Stoian Andrei

34

Pana Vlad Emilian

35

Reznicencu Bogdan

36

Reznicencu Sergiu

37
38
39
40

Dore Cosmin Adrian
Unguru Malin Cristian
Mercan Alexandru
Trofim Elena Cristina

Premiul II- Faza
Naţională
a XII-a C Olimpiada de lingvistică
Premiul
I- Condrat Mihaela
calificare
la
naţionala
a V-a A
Olimpiada de lingvistică
Premiul II
Coman Mara
a XI-a C Începe sa programezi cu Alice Premiul I
Muscalu Adrian
– etapa nationala
a X-a C
Începe sa programezi cu Alice Premiul I
Spataru Mihaela
– etapa nationala
a XI-a C JAVAProgramează
cu Mentiunea I
Muscalu Adrian
Greenfoot – etapa nationala
a XI-a C JAVAProgramează
cu Mentiunea I
Muscalu Adrian
Greenfoot – etapa nationala
XI C
OTI (Olimpiada de TIC) – Premiul I
Muscalu Adrian
Sectiunea “C #”, etapa
judeteana, calificat la etapa
nationala
XC
Olimpiada de Informatica – Premiul I
Spataru Mihaela
etapa judeteana, calificat la
nationala
IX B
OTI
Mentiune
Muscalu Adrian
XI C
OTI
Premiul al II-lea
Muscalu Adrian
IX B
Olimpiada de Informatica
Premiul al II-lea
Muscalu Adrian
a XI-a F Olimpiada de Stiinte Socio- Premiul I
Caulea
Popescu
umane – Sociologie – etapa
Nicoleta
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41

42
43

44
45
46
47

48
49
50
51

judeteana
a XII-a C Olimpiada de Stiinte Socioumane – Economie – faza
judeteana
Filip Gabriela
a XI-a F Olimpiada de Istorie – etapa
judeteana
Filip Gabriela
a XI-a F Olimpiada de Stiinte socioumane - Sociologie – etapa
judeteana
Mocanu
Sabina a XI-a E Olimpiada de Istorie – etapa
Vasilica
judeteana
Vasile Oana
a VI-a B Olimpiada de Fizica – faza
judeteana
Ladaru Amalia Ioana
a XI-a D Olimpiada de limba franceza –
etapa judeteana
Caravan Elena
a X-a C
Olimpiada de limba engleza –
etapa judeteana, participare la
etapa nationala (nota 8,65)
Costea Cristina Bianca a X-a C
Olimpiada de limba engleza –
etapa judeteana
Hamcerencu Maria
a X-a C
Olimpiada de limba engleza –
etapa judeteana
Pletea Cristiana
a X-a C
Olimpiada de limba engleza –
etapa judeteana
Dumitrescu Victor
a XII-a E Olimpiada de limba engleza –
etapa judeteana
Bocaneala Teodora

Premiul I

Mihai Gheorghita

Premiul al III-lea

Nita Dragos

Mentiune

Caulea
Nicoleta

Mentiune

Elefteriu Daniela

Premiul I

Udrea Mihaela

Premiul I

Baciu Gabriela

Premiul I

Dorobantu Gabriela

Premiul II

Dorobantu Gabriela

Premiul III

Dorobantu Gabriela

Mentiune

Dorobantu Gabriela

Premiul I

Sighiartau Dorotea
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52

Dumitrescu Victor

a XII-a E

53

Moldoveanu Elena

a XI-a D

54

Lefter Razvan

a XI-a D

55

56

Caraenache
Eduard a XI-a C
(trupa de teatru “Fara
nume”)
Ciortan Alexandru
aVIIIa A

57

Puşcuţă Alexandra

58

Echipa de rugby-tag
gimnaziu
Irimia
Adrian
Valentin- VIII A
Anisimov
Paul
Alexandru – VII A
Belciu Mihai –VII A
Cosmin

aVII-a A

Festivalul Ana Blandiana –
Sectiunea Traduceri – etapa
nationala
Olimpiada de Religie – etapa
judeteana, calificata la etapa
nationala
Concursul Adolf Haimovici –
etapa judeteana, calificat la
etapa nationala
Concursul “Festivalul Regional
de Teatru Jean Monet –
Bucuresti (inscris in CAER)
Olimpiada
Naţionala
a
Sportului Şcolar - cros 2000 m
(Botoşani) – etapa naţională
Olimpiada
Naţionala
a
Sportului Şcolar - cros 2000 m
(Botoşani) – etapa nationala
Gimnaziada (Galaţi) –
Faza judeteana
Faza regionala

Mentiunea I

Sighiartau Dorotea

Premiul I

Agache Cristian

Premiul I

Gutescu Petre

Premiul I pentru Moise Vasile
interpretare
masculina
Menţiunea I
Paraschiv Aurel

Locul IX

Paraschiv Aurel

Paraschiv Aurel
Locul I
Locul al III-lea
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60

Horje Antonio VII A
Bogatu Andrei VIIA
Talpan Costin Iulian –
VIII B
Meregiu George Adrian
– VII A
Placsiencu
Andreea
Valentina – VIII A
Luchianov Antonia VIII A
Catana Lavinia – VII A
Grigore Teodora –VIIA
Safca Mihai Daniel
Echipa de tenis de masă
gimnaziu
Placsiencu
Andreea
VIII A
Irimia Adrian Valentin
VIII A
Neculai Alexandru –
VIII B
Larie Alexandra
a X-a E

61

Dimache Dumitrel

59

a X-a E

Gimnaziada (Constanţa)
Faza judeteana
Faza regionala

Paraschiv Aurel
Locul I
Locul al IV-lea

Olimpiada
Naţionala
a Participare
Sportului Şcolar - tenis de
masă
(Constanţa) – faza
natională
Olimpiada
Naţionala
a Participare

Paraschiv Aurel

Paraschiv Aurel
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62

63

64

65

66
67

68

Sportului Şcolar - tenis de
masă
(Constanţa) – faza
natională
Moise Mădălina
a VII-a B Concurs “Feeria iernii” – Premiul al II-lea
sectiunea grafica –interjudetean
(CAERI)
Bocaneală
Andra
Concurs “Natura inspira si Premiul I
Simina
a VI-a B daruieste” – regional CAER
Premiul I
Vasile Ioana
Premiul I
Voicu Daria
Iorga Madalina
Concurs “Stil de viata Premiul al II-lea
Moise Madalina
a VI-a B sanatos”, regional- inscris in Mentiune
Voicu Daria
CAERI
Premiul I
Voicu Ioana Daria
a VI-a B Concurs
international
de Premiul I
scriere creative – copilul in
lumea cuvintelor – sectiunea
proza , regional CAERI
Naumencu Cornelius
a X-a B
Olimpiada de Biologie –faza Mentiune
Craciun Denis
a XI-a D judeteana
Mentiune
Andrei Mihnea
a VI-a B Concurs „Universul stiintelor”, Premiul al III-lea
Haritonov Rares
Interjudetean CAERI
Mentiune
Voicu Ioana Daria
Mentiune
Moise Madalina
a VII-a B Concurs „Repere Culturale Mentiune
Romanesti”, Regional, cuprins (Sectiunea Eseu
in CAER
Literar)
Voicu Ioana Daria
a VI-a B
Premiul al II-lea
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69

Moise Madalina

Voicu Ioana Daria

70

Barbu Maria Alexandra

71

Barbu Maria Alexandra

72

Lefter Razvan

73

Rusu Ruxandra

74

Ionele Alexandru

(Sectiunea Desen)
a VII-a B Concurs „Frumusetea operei Premiul
I
eminesciene”, Regional, CAER (sectiunea
Grafica)
a VI-a B
Premiul
I
(sectiunea
Grafica)
a X-a C
Concursul
Interjudetean Mentiune
„Cristian Calude” – Galati
a X-a C
Olimpiada
Nationala
de Premiul I
Matematica – faza judeteana si
calificata la faza natională
a XI-a D Concursul
National
de Premiul I
Matematica „Adolf Haimovici”
– faza judeteana si calificat la
faza nationala
a XII-a C Concursul
National
de Mentiune
Matematica
„Laurentiu
Panaitopol” – etapa Bucuresti
Concursul
National
de
Matematica
„Laurentiu
Panaitopol” – etapa Tulcea
Premiul al III-lea
Olimpiada
Nationala
de
Matematica – faza judeteana si
necalificata la faza nationala
Premiul I
a IX-a D Concurs
National
de Premiul I
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75

Onofrei Alex Iulian

a XI-a B

76

Chichi Andreea

a IX-a C

77

Serghei Amalia Maria

a IX-a C

78

Toma Catalin

a XI-a E

79

Constantinescu Andra
Briana – Sectiunea
„Lucrari
de
arta
vizuala” - Pictura
Spanu
Andrei
–
Sectiunea „Lucrari de
arta vizuala” – afis
Naumencu Cornelius –
sectiunea Referat
Haritonov Rares

a VIII-a

Matematica „Adolf Haimovici”
– faza judeteana si calificat la
faza nationala
Olimpiada de Limba Rusa –
faza nationala
Olimpiada de Limba Rusa –
faza internationala
Olimpiada de Limba Engleza –
faza judeteana, calificata la
faza nationala
Olimpiada de Limba Engleza –
faza judeteana
Olimpiada de Limba Engleza –
faza judeteana, calificat la faza
nationala
Concursul National de educatie
pentru
mediu
–
David
impotriva lui Goliat – CAEN

Premiul I

Casian Nadea

Premiul al II-lea
Premiul
I
– Plinge Anca
intensiv
Mentiune
intensiv
Premiul
normal

- Plinge Anca
I

- Cirlan Carmen
Plinge Anca

Locul I si medalie

Locul I si medalie
a X-a B
Locul II
a X-a B
a VI-a B

Locul I si medalie
CDSH primeste
trofeul
concursului
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80
81
82

83
84
85

86

Tofan Robert

a VII-a B Olimpiada
de
Educatie
Tehnologica – faza judeteana
Filip Vlad Andrei
a VII-a B Concursul
National
de
Matematica „Panaitopol”
Moise Madalina
a VII-a B Concursul judetean „Tulcea de
ieri si de azi” – sectiunea
Desen
Tugui Raluca
a VII-a B Olimpiada de Biologie – faza
judeteana
Stoica Maria Daria
a V-a B
Olimpiada de Matematica –
faza judeteana
Orheianu Stefan
a V-a B
Concursul National „Lumina
Raducan- Florea Alex a V-a B
Math”
Mihai
Lovin Teodora
a IX-a A Concurs National „Mesajul
meu antidrog” – faza judeteana

87

Ionascu Liliana-Florina

88

Tanase
Cristina

89

Unguru Malin-Cristian

a X-a E

Andreea a IX-a A

a XI-a C

Premiul al II-lea

Cristea Daniela

Mentiune

Popa Marcelina

Premiul al II-lea

Pal Irina

Mentiune

Niculescu Mauriciu

Premiul al II-lea

Costea Tanta

Mentiune

Costea Tanta

Locul
I
–
Sectiunea
Eseu
literar
Concurs National „Mesajul Locul al II-lea –
meu antidrog” – faza judeteana Sectiunea
Eseu
literar
Concurs National „Mesajul Locul al III-lea –
meu antidrog” – faza judeteana Sectiunea
Eseu
literar
Concurs National „Mesajul Locul al III-leameu antidrog” – faza judeteana Sectiunea Film de
scurt metraj
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Concurs National „Mesajul
meu antidrog” – faza judeteana

90

Constantinescu Briana a VIII-a
Maria

91

Puscuta
Nicoleta

92

Voicu Ioana Daria

a VI-a B

93

Constantinescu Briana

a VIII-a Concurs National „Mesajul
B
meu antidrog” – faza națională

94

Amalia Lădaru

A XI-a D Olimpiada de limbă francezăfaza județeană

Alexandra a VII-a Concurs National „Mesajul
A
meu antidrog” – faza judeteana

Concurs National „Mesajul
meu antidrog” – faza judeteana

Subsectiunea Spot
antidrog
Locul
I
–
Sectiunea
Arte
vizuale,
Subsectiunea
Grafica
Locul al III –lea,
Sectiunea
Arte
vizuale,
Subsectiunea
Grafica
Locul al III –lea,
Sectiunea
Arte
vizuale,
Subsectiunea
Pictura
Locul al III –lea,
Sectiunea
Arte
vizuale,
Subsectiunea
Pictura
Locul
I
și
calificare la faza
națională
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ANEXA NR. 6
Personal care primeste gradaţie de merit în anul școlar 2017-2018
Nr.

Numele şi prenumele

Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Data încetării

Data
acordării

DOBRE FLORIAN
ANASTASIU LILIANA
DOROBANŢU GABRIELA
BUGA VIOREL
GEANGURȘI SEVINCI
VOICU ADINA LAURA
NICULESCU MAURICIU
CAULEA POPESCU NICOLETA
BURIC ELENA
PLÎNGE ANCA
COMAN MARA CAMELUȚA
POPA MARCELINA
CĂPRIȚĂ DORU MARIAN
AGACHE CRISTIAN
FTADEEV ADRIANA
MUSCALU ADRIAN
BACIU GABRIELA
CONSTANȚA
RAICIU MIHAELA
FLORENTINA
GUŢESCU PETRE
VICOL MIHAELA

1.IX.2013
1.IX.2013
1.IX.2013
1.IX.2013
1.IX.2014
1.IX.2015
1.IX.2015
1.IX.2015
1.IX.2015
1.IX.2015
1.IX.2015
1.IX.2015
1.IX.2015
1.IX.2015
1.IX.2016
1.IX.2016

31.VIII.2018
31.VIII.2018
31.VIII.2018
31.VIII.2018
31.VIII.2019
31.VIII.2020
31.VIII.2020
31.VIII.2020
31.VIII.2020
31.VIII.2020
31.VIII.2020
31.VIII.2020
31.VIII.2020
31.VIII.2020
31.VIII.2021
31.VIII.2021

1.IX.2016

31.VIII.2021

1.IX.2016
1.IX.2016
1.IX.2017

31.VIII.2021
31.VIII.2021
31.VIII.2022
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21
22
23
24
25

ANASTASIU FLORIN
PAVEL ANA
BAZBANELA AURELIA
UDREA MIHAELA
RADU DANIELA

1.IX.2017
1.IX.2017
1.IX.2017
1.IX.2017
1.IX.2017

31.VIII.2022
31.VIII.2022
31.VIII.2022
31.VIII.2022
31.VIII.2022

ANEXA NR. 7
Dinamica efectivelor de elevi pe ani de studiu și forme de învățământ în perioada 2017-2022 gimnaziu și liceu
Nr. total elevi

Nr.
crt

Clasa

1
2
3
4
5
6
7
8

VA
VB
VI A
VI B
VII A
VII B
VIII A
VIII B

9
10

IX A
IX B

Real
Real

11

IX C

Real

Profil

Profil / Specializare

Intensiv Engleză
Total V – VIII
Matematică – Informatică
Matematică – Informatică, Intensiv
Informatică
Matematică – Informatică, Intensiv
Engleză

Total
26
24
31
31
25
30
29
26
222
31
28
26

Fete
9
7
19
13
17
15
12
15
107
7

Băieți
17
17
12
18
8
15
17
11
115
24

5

23

7

19
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12
13
14
15
16

IX D
IX E
IX F
XA
XB

Real
Uman
Uman
Real
Real

17

XC

Real

18
19
20
21
22
23

XD
XE
XF
XI A
XI B
XI C

Real
Uman
Uman
Real
Real
Real

24
25
26
27
28
29

XI D
XI E
XI F
XII A
XII B
XII C

Real
Uman
Uman
Real
Real
Real

30
31
32

XII D
XII E
XII F

Real
Real
Uman

Științe ale naturii
Științe sociale
Filologie
Matematică – Informatică
Matematică – Informatică, Intensiv
Informatică
Matematică – Informatică, Intensiv
Engleză
Științe ale naturii
Științe sociale
Filologie
Matematică – Informatică
Matematică – Informatică
Matematică – Informatică, Intensiv
Engleză
Științe ale naturii
Științe sociale
Filologie
Matematică – Informatică
Matematică – Informatică
Matematică – Informatică, Intensiv
Engleză
Științe ale naturii
Științe sociale
Filologie
Total IX – XII

28
30
28
28
20

19
18
20
10

9
12
8
18

9

11

4

19

27
31
30
29
27
30

22
23
18
10
9

5
8
12
19
18

12

18

27
29
30
27
21
23

21
22
25
6
4

6
7
5
21
17

8

15

27
30
29
659

21
21
21
342

6
9
8
317

23
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Nr. total elevi

881

449

432

2

3

ANEXA NR. 8
Centralizatorul acordurilor de parteneriat încheiate în anul școlar 2017-2018
1) Casa de tip familial Cocorii 2
2) Asociatia ,,Drumuri Dobrogene”
3) Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii
4) Asociatia ,,Euro Tulcea”- proiect ,,ECOuri din Scoala Tulceana”
5) Caminul pentru persoane varstnice ,, Sf. Nectarie”
6) Junior Achievment Romania
7) Unitatea Administrativ-teritorială a Municipiul Tulcea in vederea desfasurarii proiectului ,,Obiectiv turistic sat pescaresc traditional”
8) Palatul Copiilor Ploiesti in vederea organizarii si desfasurarii Concursului National ,,Dimineata unui miracol”
9) ICEM pentru desfasurarea programului ,,Natura, prietena mea”
10) Biblioteca Judeteana ,,Panait Cerna” Tulcea
11) Palatul Copiilor Tulcea
12) DAPS, Centrul de zi ,,Pasi spre Lumina”
13) Centrul Cultural ,,Jean Bart” Tulcea
14) Asociatia ,,In memoriam Virginia Dima”
17) Consiliul Judetean Tulcea
18) Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea
19) Parteneriat cu Universitatea Romano-Americana din Bucuresti
20) Acord de parteneriat cu Liceul tehnologic ,,Inălțarea Domnului” Slobozia
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21) British Council Romania
22) Organizaţia „Salvaţi Copiii” România
23) Organizația Word s largest lesson
24) S. C. Romconcept SRL
25) Federația Internațională A Comunităților Educative- Fice România
26) BRD sucursala Tulcea
27) ziarul Obiectiv
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