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PARTEA I – CONTEXT 

 

 

Argument 

 

În contextul actual, dominat de schimbări rapide în toate domeniile, se impune 

viziune, diagnoză şi prognoză, astfel încât implementarea Planului de Dezvoltare 

Instituțională să conducă la atingerea performanței la nivelul Complexului Școlar CRONOS, 

în perioada 2018-2023. În plus, începând cu primele luni ale anului 2020, școala s-a 

confruntat cu criza generată de răspândirea virusului SARS-Cov-2, ceea ce determină 

regândirea strategiei instituționale, cel puțin pentru anul școlar 2020-2021. 

Planul de dezvoltare instituțională reflectă strategia educațională a școlii pe o perioadă de 5 

ani, ținând cont de strategiile educaționale la nivel național și local, dar și de nevoile și 

așteptările beneficiarilor săi (elevi, părinți, comunitate). Echipa de elaborare a PDI a 

conceput acest proiect pe cinci ani având în vedere specificul învățământului liceal 

românesc, divizat în ciclul inferior (2 ani) și în ciclul superior (2 ani/3 ani), dorind să 

proiecteze demersul educațional care însoțește elevul de la admiterea în clasa a noua până 

la promovarea examenului de bacalaureat, ținând seama de criteriile de admitere în liceu, 

de specificul examenelor de absolvire, de evoluția economică a zonei în care se află situată 

școala, de mobilitatea și cerințele profesionale ale pieței muncii. Complexul Școlar CRONOS 

funcționează și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere, al personalului 

școlii, al elevilor și părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională. Planul de 

dezvoltare ne arată direcțiile majore de progres, iar modul de întocmire al acestuia permite 

consultarea părților interesate și implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor și acțiunilor 

propuse. 

Strategia Complexului Școlar CRONOS este construită pe reperele europene ale 

educației și valorile școlii care înseamnă performanță intelectuală, studiu, competiție, 

respectul pentru știință, pentru cultură, pentru elitele autentice. 

PDI este elaborat și fundamentat în strânsă concordanță cu mediul şi condițiile în 

care unitatea de învățământ își desfășoară activitatea ținându-se cont de factorii care 

influențează eficiența activității educaționale: 

- reducerea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității;  

- competiția tot mai accentuată între liceele de stat și particulare; 

- schimbările educaționale și manageriale generate de reformele educaționale;  

- politica managerială a școlii; 

- orientarea școlară a elevilor și părinților din gimnaziu către învățământul privat, 

filiera teoretică. 

Planul de Dezvoltare Instituțională reprezintă voința comună a personalului didactic, 

a personalului didactic auxiliar, a personalului administrativ și a comunității (părinți, elevi și 

reprezentanți ai comunității locale).  
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S-au avut în vedere următoarele aspecte:  

- elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să permită 

pregătirea elevilor în cadrul filierei teoretice, profil umanist, specializarea filologie cu regim 

de predare intensiv engleză; 

-  oferta educațională cu accent pe studierea științelor umaniste; 

- studierea în sistem intensiv a limbii engleze care să permită elevilor susținerea 

examenelor Cambridge English Qualifications; 

 - centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi 

fidelizarea cadrelor didactice cu rezultate deosebite; 

-   crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne;  

- stabilirea de parteneriate și schimburi culturale și derularea de programe extra 

curriculare; 

- asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea procesului instructiv-

educativ și gestionarea eficientă a acesteia. 

Complexul Școlar CRONOS este o unitate de învățământ care oferă elevilor săi un 

mediu sigur și prietenos, care valorifică diversitatea culturală, un liceu în care toți elevii sunt 

respectați și integrați fără discriminare şi excludere generate de originea etnică, 

naționalitate, religie, deficiențe fizice, origine culturală sau socio-economică. 

O preocupare deosebită a conducerii școlii o reprezintă eficientizarea activității 

instructiv-educative, inițiind o comunicare permanentă cu profesorii școlii, cu elevii, cu 

părinții, astfel încât deciziile să fie fundamentate pe comunicarea și colaborarea principalilor 

factori şi beneficiari ai actului educațional din școală.  

Se vizează:  

de proiecte educaționale; 

 

autoritățile locale, cu cele guvernamentale, cu instituții și organizații 

partenere. 

Planul de dezvoltare al Complexului Școlar CRONOS are o importanță deosebită, 
deoarece concentrează atenția asupra finalităților educației, asigurând întrepătrunderea 
tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, resurse umane, material-
financiare, relații sistemice și comunitare) și menține coerența strategiei pe termen lung a 
școlii.  
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1.1. Prezentarea unității de învățământ Complexul Școlar CRONOS 

 

Complexul Școlar CRONOS este o unitate de învățământ liceal particular situată în 

București. Elevii școlii provin din toate zonele capitalei dar și din zonele limitrofe ale 

acesteia. 

Liceul este acreditat de Ministerul Educației și funcționează în prezent cu două forme 

de învățământ (zi și frecvență redusă) pe filieră teoretică, profil umanist, specializarea 

filologie intensiv engleză. 

Școala își desfășoară activitatea în spațiul situat în Str. Chibzuinței nr.15-17, sector 6. 

Spațiul este amenajat pe săli de clasă, cabinete, laborator de științe și a fost construit pentru 

a îndeplini standardele specifice unei clădiri cu destinația de școală, obținând autorizație 

sanitară și autorizație ISU. 

 

1.1.1. Scurt istoric 

 

Unitatea de învățământ și-a început activitatea în anul 1998 prin înființarea nivelului 

de școlarizare postliceal, calificarea asistent de gestiune. 

 În anul școlar 2003-2004 a fost autorizat nivelul liceal, specializarea “matematică-

informatică“, iar în anul școlar următor au fost introduse și calificările  “turism și alimentație 

publică”, respectiv  “tehnician in turism”.  

În cursul anului școlar 2008-2009 în liceul Cronos a avut loc vizita de evaluare externă 

în vederea acreditării învățământului liceal, calificarea profesională „tehnician în turism” și 

autorizării unei noi specializări „tehnician în administrație”. S-a obținut atât acreditarea 

(O.M.E.C.I. nr. 5106/09.09.2009) cât și autorizarea (O.M.E.C.I. nr. 4771/20.08.2009). 

 În anul școlar 2009-2010 în liceul Cronos a avut loc vizita de evaluare externă în 

vederea autorizării învățământului liceal teoretic, profil umanist, specializarea filologie. S-a 

obținut această autorizare prin O.M.E.C.T.S. nr. 4747 din august 2010. 

 În cursul anului școlar 2010-2011, liceul Cronos a fost școală-pilot în proiectul privind 

implementarea standardelor de referință în domeniul calității învățământului preuniversitar. 

 Oferta de școlarizare s-a diversificat începând cu anul școlar 2013-2014 prin 

includerea a încă două noi calificări profesionale la nivelul școlii postliceale: asistent medical 

generalist și asistent medical de farmacie (autorizate prin OMEN 3854/16.07.2014), pe lângă 

alte două calificări acreditate (agent vamal și asistent de gestiune). 

În cursul anului școlar 2014-2015 în Complexul Școlar Cronos a avut loc vizita de 

acreditare a filierei teoretice, profilul umanist, specializarea filologie, obținută prin 

O.M.E.C.Ș. Nr. 5656/12.11.2015 și vizita de evaluare externă a calificării profesionale 

tehnician în turism, nivel 4, respectiv a calificărilor profesionale agent vamal și asistent de 

gestiune, nivel 5.  

Începând cu anul școlar 2017-2018, unitatea de învățământ nu a mai școlarizat clase 

de învățământ tehnologic nivel liceal, respectiv postliceal din cauza scăderii interesului 
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elevilor și părinților pentru calificările profesionale existente și a riscului de nerealizare a 

planului de școlarizare propus. 
 

1.1.2. Date de identificare  
 

COMPLEXUL ȘCOLAR CRONOS 

Adresa Str. Chibzuinței Nr.15-17, sector 6, București 

Date de contact: Telefon: 021 222 50 50 

E-mail: office@scoalacronos.ro 

Site: www.scoalacronos.ro 

Facebook: www.facebook.com/ScoalaCronos 

Instagram: liceul_cronos 

 

Mijloace de transport  Metrou Grozăvești, Metrou Basarab, Metrou Crângași, 

Linii de tramvai  41, 11,1, 10,  

Linii STB: 178, 205 

Niveluri de învățământ Liceal 

Forme de învățământ Zi 

Frecvență redusă 

Profiluri și specializări Filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie cu 

regim de predare intensiv al limbii engleze 

Limba de predare Română  

Limbi străine studiate Limba engleză cu regim de predare intensiv 

Limba franceză 

Total clase 23 

Total elevi 575 

Total personal didactic 19 

Total directori 1 

 

Total personal 

nedidactic  

4 

Total personal 

didactic auxiliar 

4 

Total spații școlare și administrative 5 săli de clasă 

Laborator de științe 

Cabinet medical 

Cabinet de consiliere 

Bibliotecă 

Bazin de înot 

Teren de sport 

mailto:office@scoalacronos.ro
http://www.scoalacronos.ro/
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Arhivă 

Camera tehnică 

Secretariat 

Spațiu managerial 

Cancelarie 

 

 

1.1.3. Cultura organizațională 

 

Complexul Școlar CRONOS este o organizație deschisă, orientată spre norme, valori și 

idealuri morale și educaționale – cooperare, munca în echipă, respectul reciproc, 

profesionalism, creativitate – caracterizată printr-un ethos profesional înalt, prin 

dinamismul și gradul de implicare al membrilor, printr-un climat organizațional stimulativ, 

cu relații colegiale deschise, bazate pe comunicare și respect. 

În cadrul acestui climat ne dorim dezvoltarea unor atitudini pozitive, stimularea 

creativității în rândul elevilor și profesorilor, dezvoltarea activităților de voluntariat, 

deschiderea spre valorile democrației, promovarea umanismului, a egalității de șanse, a 

toleranței, formarea unor deprinderi de învățare pe tot parcursul vieții. 

 

Simboluri: sigla liceului, pagina web, Facebook, Instagram 

 

Modele: personalități ale învățământului și culturii românești și universale 

 

Serbări și festivități: Ziua Națională a României, Ziua Educației, Ziua Europei, festivitățile 

de închidere și deschidere a anului școlar, festivități de premiere a elevilor, Halloween, 

sărbătoarea Crăciunului, Balul bobocilor, cursul festiv al absolvenților, întâlniri cu foștii 

absolvenți. 

 

Principii și valori 

 

Principiile care stau la baza activității școlii sunt: 

- Orientarea demersului didactic către o educație pentru viață 

- Valorizarea fiecărui elev 

- Încurajarea inițiativei 

- Acceptarea  diversității culturale 

- Parteneriat școală-familie-comunitate 

 

Valorile cultivate sunt: 

 

 Implicarea 
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 Cooperarea 

 Umanismul 

 Solidaritatea 

 Motivația 

 Empatia 

 Încrederea 

 Prietenia 

 

 

1.2. Context legislativ 

 

Prezentul Plan de Dezvoltare Instituțională a fost conceput în conformitate cu 

următoarele acte normative: 

 

 Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare 

 Legea privind asigurarea calității în educație – O.U.G. nr. 75/2005 cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 H.G. nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în 

vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de 

educaţie 

 H.G. nr. 21/10.01.2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de 

funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a 

Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie; 

 ROFUIP aprobat prin O.M.E.C. Nr. 5447/31.08.2020, publicat in MONITORUL 
OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 827/09.IX.2020, cu modificările și 
completările ulterioare 

 Regulamentul intern al Complexului Școlar Cronos; 

 Regulamentul de organizare și funcționare al Complexului Școlar Cronos; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar, aprobată prin O.M. 5561/2011 cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordin 5565/2011 privind regimul actelor de studii și actelor gestionate de 

unitatea de învățământ; 

 Ordin 6143/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind evaluarea 

anuală a cadrelor didactice și didactic auxiliar (inclusiv OMEC nr. 

4247/13.05.2020) cu modificările și completările ulterioare; 

  Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte cu 

modificările și completările ulterioare; 

  Ordinul MENCȘ nr. 4742/2016 privind aprobarea Statutului Elevului; 
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 Ordin privind strategia de reducere a violenței în școli; 

 Ordinul nr. 6106/2020 privind Regulamentul de inspecții al unităților de 

învățământ preuniversitar; 

 O.M.E.C. Nr. 5545/2020 privind aprobarea Metodologiei-Cadru privind 
desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, 
precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, publicat in 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 837/11.IX.2020 

 Plan local de acțiune pentru învățământ (PLAI) 2013-2020 Municipiul București; 

 Plan regional de acțiune pentru învățământ (PRAI) 2016-2025 Regiunea 

București-Ilfov; 

 Alte ordine, note, notificări şi precizări ale Ministerului Educației și Cercetării 
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PARTEA a II-a – DIAGNOZA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

(ANALIZA NEVOILOR) 

 

2.1. Diagnoza mediului extern 

 

             2.1.1. Învățământul în regiunea București-Ilfov 

 

Reţeaua de localităţi a regiunii Bucureşti-Ilfov este constituită din 9 oraşe, 32 de 
comune şi 91 de sate. Din cele 9 oraşe, doar unul singur are rang de municipiu (Bucureşti). 
Ca număr de locuitori, dintre oraşele regiunii se detaşează Bucureştiul, capitala ţării, cu 
1.883.425 locuitori, urmat de Voluntari (circa 42.944 locuitori), Pantelimon (circa 25.596 
locuitori), Buftea, Buciumeni (circa 22.178 locuitori), PopeştiLeordeni (circa 21.895 
locuitori), Bragadiru (circa 15.329 locuitori) Chitila, Rudeni (circa 14.184 locuitori), Otopeni, 
Odăile (circa 13.861 locuitori) şi Măgurele, Aluniş, Dumitrana, Pruni, Vârteju (circa 11.041 
locuitori).  

Municipiul Bucureşti cuprinde șase sectoare administrative, cu disparități 
semnificative în termeni de structură a populației, ocupare, acces la educaţie, număr total 
de întreprinderi operaţionale şi performanţe economice. Fiecare dintre cele şase sectoare 
administrative este condus de o primărie proprie şi reprezentat de un consiliu local. Cea mai 
mare populaţie se regăseşte în sectorul 3 (385.439 de locuitori, 21% din populaţia 
municipiului Bucureşti), iar cei mai puţini locuitori se regăsesc în sectorul 1 (225.453 
locuitori, 12% din populaţia municipiului Bucureşti). Cel mai întins sector este cel 
reprezentat de secorul 1. 

 Existenţa oportunităţilor economice, în regiunea Bucureşti–Ilfov face ca numărul 
real al populaţiei care locuieşte aici să fie mai ridicat decât cel înregistrat oficial. Prezenţa 
capitalei ţării în centrul Regiunii este importantă, nu numai datorită mărimii populaţiei, ci şi 
a forţei economice şi a concentrării activităţilor umane, a echipării fizice şi instituţionale. 
Puterea de polarizare a capitalei iradiază mult dincolo de graniţele sale administrative. 
Densitatea mare a populaţiei şi concentrarea serviciilor şi activităţilor economice fac din 
Municipiul Bucureşti cea mai mare piaţă din România, precum şi din Sud-Est-ul Europei. 

Municipiul Bucureşti cuprinde cea mai vastă reţea şcolară la nivel naţional, populaţia 
şcolară a Capitalei reprezentând aproximativ 10% din totalul preşcolarilor şi elevilor din 
România. La nivelul anului şcolar 2018-2019, numărul preșcolarilor și elevilor din 
învăţământul de masă a fost de 249.790, dintre care cei mai mulţi s-au înregistrat în cadrul 
învăţământului primar (83.024 elevi).  
Pentru învăţământul liceal s-a înregistrat un număr de 64.034 elevi, iar la nivelul 
învăţământului gimnazial au fost 59.214 elevi.  
În învăţământul profesional, la nivelul anului şcolar 2018- 2019, au fost înscrişi 1967 elevi. În 
ceea ce priveşte învăţământul special, cei mai mulţi elevi au fost în învăţământul gimnazial 
(1.139 elevi). Numărul elevilor din învăţământul primar a fost de 880 elevi, cei mai puţini 
elevi fiind înregistraţi în cadrul învăţământului postliceal (73 elevi). În învăţământul 
profesional, la nivelul anului şcolar 2018-2019, au fost înscrişi 534 elevi.  

Un număr de 162 elevi s-a înregistrat în învăţământul liceal, iar pentru învăţământul 
preşcolar au fost înregistraţi 169 de copii. Numărul total al preșcolarilor și elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2018-2019, a fost de 252.747. 
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Repartizarea unităţilor şcolare după tipul de unitate, în perioada 2010-2019, scoate în 
evidenţă faptul că cele mai multe grădiniţe s-au înregistrat în anul şcolar 2010-2011 (154 
grădiniţe), în anul şcolar următor, numărul grădiniţelor a scăzut (136 grădiniţe), iar în anul 
şcolar 2018-2019 a fost de 125.  
Numărul şcolilor gimnaziale, în anul şcolar 2010-2011 a fost de 177 şcoii gimnaziale, cele 
mai multe din ultimii 9 ani şcolari, iar în anul şcolar 2018-2019 a fost de 170 şcoli, cel mai 
scăzut număr din perioada analizată. 
Numărul unităților de învățământ de nivel liceal a fost în anul școlar 2010-2011 de 104 
unități de învățământ, iar în anul școlar 2018-2019 a fost de 102 unități de învățământ. 
Numărul colegiilor naţionale/ tehnice/ economice a înregistrat un trend ascendent, de la 48 
în anul şcolar 2010-2011 ajungând la 52 în anul şcolar 2018-2019. 
 

 2.1.2. Dezvoltarea învățământului particular în București 

 

În anul școlar 2019-2020 au funcționat în rețeaua școlară a Municipiului București un 

număr total de 219 unități de învățământ particulare autorizate și acreditate, dintre care: 

140 unități de învățământ preșcolar, 29 școli primare, 16 școli gimnaziale, 21 unități de 

învățământ liceal, 13 școli postliceale.  
Structura numerică a unităţilor de învăţământ particular an şcolar 2018-2019 se 

prezintă astfel: 

 

Unități de 

învățământ 

preuniversitar 

Total 

București 

Sector 

1 

Sector 

2 

Sector 

3 

Sector 

4 

Sector 

5 

Sector 

6 

Grădinițe 140 26 27 32 23 7 25 

Școli primare 29 5 3 10 4 4 3 

Școli 

gimnaziale 

16 6 1 2 3 2 2 

Licee 21 7 5 5   4 

Scoli 

posticeale 

13 2 3 4 1  3 

Total  219 46 39 53 31 13 37 
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STRUCTURA NUMERICĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR 

ACREDITAT/AUTORIZAT: 

 

Unităţi de învăţământ 

preuniversitar particular  

ACREDITAT  AUTORIZAT 

GRĂDINIȚE 51 89 

ȘCOLI PRIMARE 10 19 

ȘCOLI GIMNAZIALE 11 5 

LICEE 16 5 

ȘCOLI POSTLICEALE 8 5 

TOTAL 96 123 

 

Din totalul de 219 unități de învățământ particular, un număr de 12 unități de 

învățământ particular s-au desființat/ și-au suspendat activitatea pe parcursul anului școlar 

2019-2020. 

 

Situația comparativă a numărului de elevi și preșcolari din învățământul particular 

pentru anii școlari 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 se prezintă astfel:  

 

Nivel de învățământ Nr. preșcolari/elevi  

An școlar 2017-2018 

Nr. preșcolari/elevi  

An școlar 2018-2019 

Nr. preșcolari/elevi  

An școlar 2019-2020 

Învățământ preșcolar  7339 8385 8778 

Învățământ primar  5143 5495 5767 

Învățământ gimnazial  2624 2680 3069 

Învățământ liceal  3906 4043 4455 

Învățământ profesional  312 300 353 

Învățământ postliceal 5903 4421 5380 

TOTAL 25227 25324 27802 
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Ponderea mare o reprezintă grădinițele, aspect justificat în parte și de lipsa la un 

moment dat a locurilor sau a spațiilor adecvate la nivelul unităților de stat. Cele mai multe 

din școlile primare și gimnaziale existente au pornit ca grădinițe și, odată cu formarea 

grupelor de vârstă necesare s-au extins spre niveluri de învățământ superioare. 

 În ceea ce privește liceele, există două categorii de unități: cele care au început cu 

acest nivel de învățământ si cele care provin din unități de învățământ inferior. Cele mai 

multe din școlile postliceale particulare sunt autorizate sau acreditate pe domeniul sănătate 

și asistență pedagogică. 

Dacă, la începuturile lor, unitățile de învățământ particular își desfășurau activitatea 

fie în spații închiriate în incinta unor unități de învățământ de stat, fie în spații care inițial 

fuseseră construite pentru altă destinație (în cele mai multe cazuri de locuință), în ultima 

perioadă, constatăm o serie de investiții majore derulate în vederea construirii de spații noi 

destinate special derulării activităților instructiv – educative. În ultimii ani școlari, în 

București au fost inaugurate o serie de spații noi care găzduiesc școli particulare (între 

acestea se află și sediul Complexului Școlar CRONOS), iar în viitorul apropiat se anunță noi 

investiții în această direcție. Parte din acestea sunt finanțate de persoane care, până nu 

demult, nu activau în domeniul educațional, ceea ce arată faptul că investiția în educație 

este percepută ca una viabilă.  

Din punct de vedere al curriculei, se constată faptul că o serie de școli private 

optează – parțial sau integral – pentru curricule alternative de tipul IBO sau Cambridge. 

Acest lucru este util mai ales în condițiile în care o parte importantă a elevilor din școlile 

private provin fie din familii de expați a căror ședere în România este temporară, fie provin 

din familii românești și vizează să-și continue studiile în străinătate. În aceste condiții, 

urmarea studiilor pe o curriculă internațională le asigură acestor copii o mai bună integrare 

în școli din afara țării. 

Toate aceste elemente constituie dovezi ale faptului că învățământul privat se află 

într-un proces de dezvoltare la nivelul capitalei, proces impulsionat în primul rând de 

rezultatele elevilor din școlile private. Putem spune că asistăm la o schimbare a percepției 

legate de învățământul privat care îl apropie de cea care există și în alte țări din Europa și de 

peste Ocean și anume aceea a unei alternative care îmbunătățește performanțele 

educaționale ale elevului. 

 Începând cu anul 2016, școlile particulare acreditate și cu personalitate juridică sunt 

finanțate și de la bugetul de stat, ceea ce constituie un aport important la creșterea calității 

procesului educațional, dar autofinanțarea rămâne sursa de bază pentru susținerea 

principalelor categorii de cheltuieli. 
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REZULTATE BACALAUREAT-SESIUNEA IULIE 2020 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR 

AUTORIZAT ȘI ACREDITAT ÎN BUCUREȘTI: 

 
NR. 

CRT. 

NR. 

UNITĂ

ȚI 

ABSOLVENȚI 

INSCRISI 

ABSOLVENȚI 

PREZENTI 

RESPINȘI PROMOVAȚI RATA PROMOVABILITĂȚII 

TOTAL 16 877 809 312 497 66% 
PARTICUL

AR 

ACREDITA

T ȘI 

AUTORIZ

AT 

15 846 778 307 471 64,48% 

 

 

ANALIZA SWOT A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR  
(Sursa: Raport ISMB privind Starea Învățământului în anul școlar 2019-2020) 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Existenta autorizatiilor 
sanitare de 
functionare.  
 
- Existenta CIF-ului pe 
numele unitatii de 
învatamant în proportie 
de 90 % la unitatile 
acreditate/autorizate. 
 
 - Existenta 
documentelor 
manageriale.  
 
- Existenta 
documentelor scolare.  
 
- Respectarea legislatiei 
în vigoare cu privire la 
constituirea comisiilor 
cu caracter permanent 
si ocuparea functiei de 
director în proportie de 
75 %.  
 
- Promovarea unui 
CDŞ/CDL atractiv 
pentru elevi/preșcolari 

- Lipsa autorizatiei 
ISU.  
 
- Neaplicarea 
prevederilor legale în 
vigoare privind 
organizarea si 
desfasurarea 
concursului pentru 
ocuparea posturilor 
didactice/catedrelor 
vacante/rezervate în 
unitatile de 
învatamant particular 
din învatamantul 
preuniversitar.  
 
-Nerespectarea 
modului de numire a 
directorului unitatii de 
învatamant în 
conformitate cu 
prevederile legale în 
vigoare ( în proportie 
de 25 % ).  
 
-Contractele de 
munca cat si 

- Accesul unui 
număr mare de 
absolvenţi la şcoli 
de prestigiu. 
 
 
- Implicarea 
elevilor în 
programe şi 
proiecte.  
 
- Schimburi de 
experienţă cu 
unităţi de 
învăţământ de stat 
şi particular.  
 
- Interes din partea 
comunităţii faţă de 
oferta 
educaţională a 
şcolilor.  
 
- Comunicarea 
eficientă cu 
partenerii 
instituţiilor de 
învăţământ.  

- Fluctuaţie mare de 
cadre didactice şi 
lipsa continuităţii la 
clasă. 
 
 
- Desfiinţarea unor 
unităţi de 
învăţământ din 
cauza expirării 
perioadei de graţie 
în vederea obţinerii 
acreditării.  
 
-Desfinţarea unor 
unităţi de 
învăţământ din 
cauza imposibilităţii 
de obţinere a 
autorizaţiei ISU. 
 
-Desființarea unor 
unități/suspendarea 
activității generate 
de contextul 
pandemic.  
 
- Imposibilitatea 
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- Dotarea materiala si 
informationala buna.  
 
- Existenţa programului 
de pregătire 
suplimentară pentru 
recuperare/performanţ
ă cu elevii.  
 
-Stimularea elevilor cu 
rezultate deosebite.  
 
- Deschiderea unităţilor 
spre un parteneriat 
activ şi real cu familia. 
 
 -Existenţa unităţilor de 
învăţământ cu 
alternative 
educaţionale.  
 
- Posibilitatea realizării 
unor parcursuri şcolare 
individualizate, 
motivante pentru copii, 
orientate spre inovaţie 
şi împlinire personală. 

contractele 
educationale nu sunt 
încheiate cu unitatea 
de învatamant în 
proportie de 30 %.  
 
- Slaba preocupare din 
partea unor cadre 
didactice pentru 
propria dezvoltare 
profesională.  
 
- Dificultate în 
asigurarea resursei 
umane calificate. 
 
 -Percepţia greşită a 
părinţilor cu privire la 
învăţământul 
alternativ. 

 
- Menţinerea unei 
stări de disciplină şi 
securitate a 
elevilor.  
 
- Dezvoltarea şi 
promovarea 
imaginii pozitive a 
şcolilor. 
 
 - Dezvoltarea unor 
parteneriate cu 
comunitatea locală 
şi implicarea în 
proiecte europene. 

respectărilor 
normelor Ghidului 
de funcționare în 
contextul pandemic 
de către toate 
unitățile de 
învățământ 
particular 

   

 

 

2.1.3. Analiza PEST(E) 

 

Analiza PEST(E) examinează mediul extern și este un instrument strategic adecvat 

pentru înțelegerea imaginii de ansamblu, a mediului în care funcţionează Complexul Școlar 

CRONOS. 

 

P (Politic) 

În școală există și au fost studiate documentele de planificare elaborate la nivel de 

Guvern, M.E.C., I.S.M.B. 

Legislația în domeniul educației a cunoscut numeroase modificări în ultima perioadă 

ceea ce a impus adaptări și repoziționări din partea școlii. 

Cu excepția aspectelor legislative, care trebuie respectate, școala – ca instituție 

privată – nu este dependentă de factorul politic. 
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Contextul politic actual subliniază faptul că ne aflăm într-o societate în continuă 

schimbare, iar şcoala se află în căutarea şi promovarea valorilor reale. Strategia politică în 

domeniul educaţiei este construită în jurul următoarelor obiective majore:  

 calitatea ridicată a educaţiei şi construirea societăţii bazate pe cunoaştere;  

  acces egal şi sporit la educaţie;  

 descentralizarea sistemului educativ;  

 transformarea educaţiei în resursa de bază a modernizării României;  

 investiţia în capitalul uman considerată ca cea mai profitabilă pe termen lung;  

 combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală;  

 dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente;  

 informarea partenerilor educaţionali şi a publicului. 

 

E (Economic) 

Din punct de vedere economic, Bucureștiul și Ilfovul sunt două dintre cele mai 

dezvoltate zone ale țării, ceea ce constituie un mediu favorizant pentru evoluția 

învățământului particular.  

Mediul economic al regiunii este deosebit de atractiv datorită structurii instituţionale 

existente, a forţei de muncă calificate şi a sistemului de comunicaţii mai dezvoltat decât în 

alte regiuni ale ţării.  

Structura economică a regiunii reflectă, de asemenea, funcţiile de servicii ale 

capitalei ţării, în timp ce construcţiile, transportul, educaţia, cercetarea şi sectorul TIC sunt 

cele mai importante sectoare ale regiunii. 

Oportunităţile cheie sunt oferite de posibilitatea integrării educaţiei, cercetării, 

inovării şi afacerilor folosind resursele umane calificate, deși în prezent și în București se 

face resimțit deficitul forței de muncă. 

De menționat însă și faptul că învățământul particular presupune plata unor taxe de 

școlarizare, ceea ce face ca școlile private să fie accesibile unui număr restrâns de persoane 

sau creează dificultăți în plata taxelor la termenele contractuale. 

 

 

S (Social) 

Imaginea învățământului particular a cunoscut o îmbunătățire în ultima perioadă. 

Dacă în urmă cu mai mulți ani, învățământul particular era perceput ca fiind destinat celor 

care nu atingeau un nivel corespunzător pentru a urma o școală de stat, rezultatele recente 

ale școlilor particulare au contribuit la schimbarea acesteia.  

Se constată un interes crescut al multor părinţi pentru o educaţie de calitate, în care 

copilul să fie valorizat, încurajat şi tratat conform aptitudinilor personale. Familiile elevilor 

din liceele private se orientează cu precădere către învățământul teoretic deoarece le oferă 

o educație școlară generalizată și posibilitatea continuării studiilor în învățământul superior 

atât în țară cât și în străinătate. 
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Elevii școlilor particulare provin din toate mediile sociale, neexistând discriminări cu 

privire la mediul de rezidență, nivelul de pregătire, ocupații socio-profesionale etc. Şcoala şi-

a propus să asigure şanse egale la educaţie pentru toţi elevii.  

Cel mai important aspect al contextului social este scăderea populației școlare, cu 

efecte pe termen lung asupra învățământului. 

 

T (Tehnologic) 

Evoluțiile tehnologice în domeniul educațional (videoproiectoare și table interactive, 

utilizarea calculatorului și a aplicațiilor informatice, accesul la documentare pe internet, 

instrumente noi de prezentare a cursurilor și proiectelor, softuri de evaluare, platforme on-

line de comunicare etc.) cresc gradul de interactivitate a lecțiilor și posibilitățile de 

documentare făcând procesul instructiv – educativ mai atractiv pentru elevi. Mijloacele 

tehnologice au fost intens utilizate pe perioada desfășurării cursurilor online conform 

diferitelor scenarii de funcționare a unității de învățământ. 

Cele mai importante aspecte ale mediului tehnologic se referă la globalizarea 

informațiilor, la generalizarea tehnologiilor avansate, la dezvoltarea din ce în ce mai rapidă a 

tehnologiilor de comunicare (internet, telefonie mobilă, rețele de socializare).  

Din această perspectivă se impune educarea elevilor privind accesarea resurselor din 

mediul online (respectarea drepturilor de autor, dreptului la imagine, fenomenele de 

violență din mediul online). 

 

 E (Ecologic) 

Conform datelor oficiale, municipiul București se înscrie printre cele mai poluate 

centre urbane din Europa (există indicatori de poluare ridicați la calitatea aerului, apei, 

solului, factori care influențează sănătatea și starea de confort a locuitorilor, implicit a 

elevilor bucureșteni).  

Prin urmare sunt necesare programe de educație ecologică dar și o bună comunicare 

școală – familie pentru identificarea din timp a unor factori de risc și luarea celor mai bune 

măsuri.  

 
 
2.2. Diagnoza mediului intern 
 

 Complexul Școlar CRONOS este situat în zona de vest a Bucureștiului, în apropierea 

stațiilor de metrou Grozăvești și Crângași și a unor linii STB importante.  

 

2.2.1. Date despre resursele materiale și financiare  

 

Începând cu anul școlar 2005 – 2006, activitatea instructiv – educativă de desfășoară 

într-un spațiu construit special pentru această destinație. Spațiul a fost renovat și 
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modernizat în perioada 2011-2012. Cladirea este dispusă pe regim de înălțime P + 2 având o 

suprafață construită de cca 200 mp/nivel dispusă astfel: 

 Parter: 

o 1 sală de clasă 

o Secretariat 

o Cabinet medical 

o Birou managerial 

o Cancelarie 

o Arhivă 

o Grup sanitar femei: 1 chiuvetă + 1 WC 

o Grup sanitar bărbați: 1 chiuvetă + 1 WC 

o Grup sanitar persoane cu dizabilități: 1 chiuvetă + 1 WC 

 Etaj 1: 

o 2 sali de clasă 

o Laborator științe 

o Grup sanitar femei: 2 chiuvete + 4 WC 

o Grup sanitar bărbați: 2 chiuvete + 2 WC + 2 pisoare 

 Etaj 2: 

o 2 săli de clasă 

o Bibliotecă 

o Cabinet consiliere școlară 

o Grup sanitar femei: 2 chivete + 4 WC 

o Grup sanitar bărbați: 2 chiuvete + 2 WC + 2 pisoare 

 

Clădirea dispune de o cameră tehnică la demisol unde sunt amplasate centrala 

termică și instalațiile conexe. 

La nivelul clădirii au fost făcute o serie de investiții astfel încât aceasta să 

îndeplinească standardele de funcționare necesare unei unități de învățământ aliniate celor 

mai noi standarde: 

 asigurarea condițiilor de protecție și evacuare în caz de incendiu: 

o scară exterioară de evacuare 

o casa scării interioare închisă cu uși anti-foc acționate automat în caz 

de incendiu și trapă de desfumare cu senzor de temperatură 

o iluminat de incendiu cu sursă independentă ce se activează automat 

în cazul în care este întreruptă alimentarea de la rețea 

o utilizarea, atât la partea structurală cât și la finisaje, de materiale 

încadrate în clase superioare de rezistență la foc  

 

 asigurarea condițiilor de igienă: 

o grupuri sanitare diferențiate pe sexe și tipuri de utilizatori (elevi, 

profesori, persoane cu dizabilități) dotate cu vase WC suspendate care 
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să asigure o mai bună igienizare a pardoselii, dimensionate conform 

normelor sanitare în vigoare 

o pardoseli din covor PVC antibacterian și antiderapant  în sălile de 

clasă, holuri și spațiile administrative  

 

 mediu de lucru în clasă 

o dimensionarea ferestrelor astfel încât să asigure un raport suficient de 

lumină naturală pe timpul zilei 

o dimensionarea corpurilor de iluminat astfel încât să asigure un raport 

suficient de lumină naturală pe timpul nopții 

o utilizarea de table tip white-board cu marker astfel încât elevii și 

profesorii să fie protejați împotriva afecțiunilor cauzate de cretă 

o dotarea sălilor de clasă cu table interactive Samsung-flip sau 

videproiectoare interactive 

o sistem de supraveghere video disponibil în sălile de clasă, holuri și 

curtea școlii 

o utilizarea pe pereți a vopselurilor lavabile în tonuri de culori care să 

asigure o stare de spirit bună persoanelor prezente în încăpere. În 

unele săli de clasă, pereții au fost pictați cu reproduceri / interpretări 

ale unor lucrări de artă modernă. Aceeași tematică se regăsește și în 

cadrul placărilor ceramice utilizate în băi  

o dotarea sălilor de clasă cu aparate de aer condiționat 

o rețea wireless de internet disponibilă în toată clădirea 
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Orele de educație fizică se desfășoară în incinta bazinului de înot din vecinătatea 

școlii și la baza sportivă “Libra Phoenix Sport”, pe bază de contract de închiriere. 
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Școala dispune de mijloace didactice necesare desfășurării unui proces instructiv 

educativ modern: 

 laptopuri utilizate de elevi atât în orele de TIC cât și la orice altă oră la care 

specificul activităților solicită acest lucru 

 tablete IPad utilizate de profesori în activitățile de predare și evaluare 

derulate pe platforma Microsoft Teams 

 camere video utilizate la predarea online/hibridă 

 videoproiectoare interactive 

 table interactive Samsung-flip 

 hărți, planse, mulaje, aparatură de laborator 

 bibliotecă școlară 

 

Pe fondul crizei sanitare generate de pandemia de coronavirus, Complexul Școlar 

CRONOS s-a adaptat imediat la trecerea procesului de învățare în mediul online, astfel încât 

să diminueze efectele negative ale întreruperii cursurilor din perioada stării de urgență. 

Beneficiind de mijloace tehnologice adecvate și de resursă umană cu competențe în 

domeniul informatic, echipa managerială a accesat platforme digitale de învățare, punându-

le gratuit la dispoziția elevilor și profesorilor școlii. 

Trecerea la predarea on-line s-a făcut încă din prima zi în care prin decizia 

Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență au fost suspendate activitățile fizice 

în școli (11.03.2020). În anul școlar 2019-2020, activitățile de predare și evaluare s-au 

desfășurat pe platformele Cisco Webex, Zoom și Easy Class. Începând cu anul școlar 2020-

2021 acestea au fost mutate pe platforma Microsoft Teams, fiecare elev al școlii având 

activat un cont Microsoft Office 365 dedicat. Toate orele online/hibride s-au desfășurat 

sincron în conformitate cu instrucțiunile organelor competente. 
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Resursele financiare ale Complexului Școlar Cronos sunt provenite din taxele de 

școlarizare, finanțare de la bugetul de stat, sponsorizări. 

 

În anul 2016, suma totală încasată din finanțare de la bugetul de stat a fost de 

128.000 lei repartizată astfel: 

 120.000 lei pentru cheltuieli salariale 

 80.000 lei pentru bunuri și servicii 

Acestor sume li s-au adăugat veniturile proprii în valoare de 1.045.718 lei. 

 



 24 

 
 

Acoperirea cheltuielilor cu salariile aferente claselor de liceu zi a fost făcută în 

proporție de 59% din finanțare, restul de 41% fiind asigurat din fonduri proprii ale școlii. 

 

 
 

În anul 2017, suma totală încasată din finanțare a fost de 151.578 lei repartizată 

astfel: 

 136.718 lei pentru cheltuieli salariale 

 14.869 lei pentru bunuri și servicii 

 

Acestor sume li s-au adăugat veniturile proprii în valoare de 947.513 lei. 
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Acoperirea cheltuielilor cu salariile aferente claselor de liceu zi a fost făcută în 

proporție de 56% din finanțare, restul de 44% fiind asigurat din fonduri proprii ale școlii. 

 

 
 

În anul 2018, suma totală încasată din finanțare a fost de 876.855 lei repartizată 

astfel: 

 731.550 lei pentru cheltuieli salariale 

 145.305 lei pentru bunuri și servicii 

 

Acestor sume li s-au adăugat veniturile proprii în valoare de 1.180.666 lei. 
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Acoperirea cheltuielilor cu salariile la nivelul unității a fost făcută în proporție de 75% 

din finanțarea de la buget, restul de 25% fiind asigurat din fonduri proprii ale școlii. În ceea 

ce privește cheltuielile cu pregătirea profesională și cheltuielile cu bunuri si servicii (așa cum 

sunt definite în clasificația bugetară), acestea au fost acoperite în proporție de 94% din 

finanțarea de la buget și 6% din fonduri proprii ale școlii. 

 

   
 

În anul 2019, suma totală încasată din finanțare a fost de 1.141.564 lei repartizată 

astfel: 

 962.804 lei pentru cheltuieli salariale 

 178.760 lei pentru bunuri și servicii 

 

Acestor sume li s-au adăugat veniturile proprii în valoare de 1.445.876 lei. 
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Acoperirea cheltuielilor cu salariile la nivelul unității a fost făcută în proporție de 72% 

din finanțarea de la buget, restul de 28% fiind asigurat din fonduri proprii ale școlii. În ceea 

ce privește cheltuielile cu pregătirea profesională și cheltuielile cu bunuri si servicii (așa cum 

sunt definite în clasificația bugetară), acestea au fost acoperite în proporție de 99% din 

finanțarea de la buget și 1% din fonduri proprii ale școlii. 

 

   
 

În anul 2020, suma totală încasată din finanțare a fost de 1.566.290 lei repartizată 

astfel: 

 1.347.021 lei pentru cheltuieli salariale 

 219.269 lei pentru bunuri și servicii 
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2.2.2. Date despre resursele umane 

 

În cadrul Complexului Școlar CRONOS resursa umană este văzută ca una din cele mai 

importante investiții la nivelul organizației. 

Managementul manifestă o permanentă preocupare pentru menținerea unui standard 

cât mai ridicat al personalului prin asigurarea compatibilităţii între cerinţele posturilor şi 

competenţa angajatului, formarea şi dezvoltarea resursei umane, managementul carierei 

personalului, evaluarea performanţelor profesionale, motivarea personalului şi, nu în 

ultimul rând, conceperea modalităţilor de realizare a unui sistem care să asigure satisfacţii şi 

posibilitatea de armonizare a obiectivelor personale cu cele organizaţionale. 

 

La nivelul școlii, resursa umană este distribuită astfel: 

 Personal didactic 

 Personal didactic auxiliar 

o Secretare, Bibliotecar, Informatician  

 Personal nedidactic 

o Medic școlar 

o Consilier școlar 

o Contabil  

o Îngrijitoare 

Începând cu luna decembrie 2019, activitatea de curățenie nu mai este realizată prin 

personal propriu, fiind externalizată către o firmă specializată. 

 

2.2.2.1. Personal didactic 

 

Complexul Școlar CRONOS a manifestat o permanentă preocupare pentru 

menținerea unui corp profesoral competent, care să corespundă cerințelor beneficiarilor 

educaționali. Dincolo de pregătirea de specialitate – absolut necesară pentru a asigura un 

bun transfer de cunoștințe - profilul profesorului CRONOS cuprinde o serie de alte calități 

absolut necesare unei școli care dorește să ofere o educație de calitate, inclusiv în ceea ce 

privește derularea lecțiilor în mediul online. 

Directorul Complexului Școlar Cronos este profesor gradul I pe discipline tehnologice 

și lucrează în unitatea de învățământ de 21 de ani fără întrerupere, fiind titularul școlii până 

în anul 2016, când s-a titularizat în învățământul de stat din cauza desființării învățământului 

tehnologic la nivelul unității școlare. În prezent este detașată pe postul de director prin 

decizia Inspectortului Școlar al Municipiului București. 

La nivelul școlii funcționează 19 cadre didactice, după cum urmează: 2 profesori de 

limba şi literatura română, 3 de limba engleza, 2 de limba franceză, 1 de biologie, 1 de fizică 

și TIC, 1 de chimie, 1 de matematică și TIC, 1 de economie, 2 de istorie și științe socio-

umane, 1 de geografie, 1 de educație artistică, 1 de educație muzicală, 1 de educaţie fizică, 1 
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de religie. Un profesor titular la catedra de română este detașat în altă unitate de 

învățământ.  

Din cele 19 de cadre didactice 5 sunt titularii școlii, 6 sunt titulari în învățământul de 

stat și 8 sunt profesori suplinitori angajați pe bază de concurs în cadrul unității de 

învățământ cu avizele ISMB și Inspectoratului Școlar al Sectorului 6, conform prevederilor 

legale în vigoare. 

Numărul de titulari ai unității de învățământ se datorează numărului mic de norme 

didactice/posturi întregi (2 posturi limba română, 1 post limba engleză, 1 istorie, 1 

geografie), restul disciplinelor având norme/posturi fracționate, care nu pot fi titularizate în 

conformitate cu metodologiile actuale. Dintre profesorii care nu sunt titularii unității, din 

cauza faptului că nu întrunesc numărul de ore necesar titularizării, o parte importantă a lor 

au o vechime considerabilă în unitate. 

 

Pe arii curriculare, distribuţia cadrelor didactice din Complexul Şcolar CRONOS, se 

prezintă astfel: 

 

aria curriculara nr profesori 

limba si comunicare 7 

matematica si stiinte 4 

om si societate 5 

arte 2 

ed.fizica si sport 1 
 

 
 

Cea mai mare pondere o ocupă profesorii din ariile curriculare Limbă şi comunicare şi 

Om şi societate, datorită numărului mare de ore de specialitate corespunzătoare 

specializării liceului (învăţământ teoretic, profil umanist, specializarea filologie intensiv 

engleză). 
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În ceea ce priveşte distribuţia pe grade didactice, se observă un echilibru între 

numărul profesorilor aflaţi la începutul carierei, dar şi a celor cu gradele didactice I şi II şi 

care au absolvit sau sunt în curs de absolvire a unor programe de doctorat.  

 

Nr. Profesori 
 

Grad didactic 
 

4 
 

Fara grad 
 

7 
 

Definitivat (din care 4 sunt înscriși la gradul II) 
 

1 Gradul didactic  II 

4 
 

Gradul didactic I 
 

3 
 

Doctorat 
 

 

 

În strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul Complexului Şcolar CRONOS, 

pentru următorii ani şcolari, este inclusă şi perfecţionarea cadrelor didactice, ca ţintă 

prioritară, inclusiv pentru utilizarea instrumentelor TIC, platformelor de învățare online etc.) 

Se doreşte ca toate cadrele didactice să obţină definitivarea în învăţământ sau să 

urmeze cursuri de formare şi perfecţionare profesională în domeniile de specialitate, dar şi 

în domenii noi sau conexe.  

Pentru aceasta există un plan de dezvoltare a resurselor umane la nivelul catedrelor 

şi al unităţii de învăţământ, unde se identifică nevoile de formare şi se prezintă la începutul 

fiecărui an şcolar, ofertele CCD, universităţilor, etc. 

În cursul anului școlar 2020-2021, 4 cadre didactice (limba engleză, limba și literatura 

română, geografie, economie) s-au înscris la examenul de obținere a gradului didactic II. 

 

 

2.2.2.2.  Personal didactic auxiliar și nedidactic 

 

Personalul didactic auxiliar și nedidactic este asigurat la nivelul școlii prin umătoarele 

posturi: 

 

Denumire post Nr. pers conform normativ Nr. pers. existente în unitate 

Contabil șef 1 post pt. fiecare ordonator de credite 1 

Secretar șef 1 post pentru fiecare instituție de învățământ 

cu peste 20 de clase 

1  

Secretar 1 post pentru fiecare 650 elevi în medie 1  

Bibliotecar 1 post pentru fiecare bibliotecă care are 

peste 10.000 de volume înregistrate și cel 

1  
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puțin 900 fișe de cititor 

Informatician 1 post la unitățile care au în dotare rețea de 

calculatoare 

1  

Medic școlar 1 post pentru fiecare unitate de învățământ 1 

Consilier școlar 1 post pentru fiecare unitate de învățământ 1 

Îngrijitoare 1 post 1 



2.2.2.3. Formarea și perfecționarea personalului 

 

 

 

FORMAREA ȘI PERFECȚIONAREA CADRELOR DIDACTICE  
DIN COMPLEXUL ȘCOLAR CRONOS 

 
 

Nume 
 și  

prenume 

Studii Formare inițială Grad  
didactic 

Vechim
e  

Formare continua 
 

Domeniul 
/profilul 

Specializarea Anul 
absolvirii 

Denumire curs Perioada  Instituția formatoare/ 
inițiatoare 

MANOLE MARIANA 
 
(director) 

Academia de 
Studii  
Economice 
-licență 
- studii 
postuniversitare 

Comerț-
servicii 

Marketing  1998 Grad 
didactic 

 I 

21 Simpozionul – seminar 
Virtual National School at 
the crossroads- Portrait of 
an Online Teacher 
organizat de Centrul de 
Consultanță și dezvoltare 
regională CCDR Buzău 
 

 2021 CCDR Buzău 

Curs CCD COSA (CLasa 
online și școala de acasă) 
 

 2020- 2021 CCD București 

International workshop, 
follow-up to The 
Erasmus+K3 SoIL Project-
Social Inclusion of Learners 
 

2019 CCD București 
 
Școli din Gratz, 
Austria 

Simpozion Internațional 
Pledoarie pentru tehnică 

2019 Colegiul Tehnic Mircea cel 
Bătrân, București, sector 1 
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Curs de formare pentru 
elevi 
La TINEri este puterea! 
 

2018 Asociația The Social 
Incubator 

Seminar Politici publice în 
educație 

Sept. 
2018 

Asociația Ține de noi 

Simpozion international 
Responsabilitate publică în 
educație 
 

 2018 SNSPA 
Colegiul Național Regina 
Maria, Constanța 
Liceul Teoretic Ovidius, 
Constanța 
 

Sesiunea de comunicări pe 
teme de didactică  

2017 Șc. Gim. Specială Emil 
Gârleanu, Galați 
 
 

Conferința Educația ărivind 
limitele de accesare a 
internetului 
 

2017 CCD București 
 
Liceul Tehnologic Elie Radu 
 

Activitate metodico-
științifică (organizare și 
coordonare) 
Protecția mediuluiși 
creșterea calității vieții 
 

2016 Liceul Tehnologic Elie Radu 
București, sector 3 

Publicare lucrarea 
Descriptori de performanță 
la disciplina Marketingul 
afacerilor, clasa a XI-a 
 

 2016 Revista 
Q-Edu, E-portofoliul 
electronic  

DRONDOE 
ANCUȚA 

Universitatea 
Craiova 

Facultatea de 
litere 

Limba română-
Limba. latină 

2008 Definiti-vat  2010 Înscrisă la gradul didactic II  2020 Universitatea București 
Facultatea de litere 
 

Simpozionul – seminar 
Virtual National School at 

 2021 CCDR Buzău 
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the crossroads- Portrait of 
an Online Teacher 
organizat de Centrul de 
Consultanță și dezvoltare 
regională CCDR Buzău 
 
 

Master Management 
educational 
 

2017-2019 Univ.  
Dimitrie Cantemir 

Curs formator 
 

2019 Atelierele Ilbah 

Simpozion international 
Responsabilitate publică în 
educație 
 

 2018 SNSPA 
Colegiul Național Regina 
Maria, Constanța 
Liceul Teoretic Ovidius, 
Constanța 
 

Activitate metodică 
municipal Întâlnire cu 
scriitorii români 
contemporani 
 

Dec. 2018 Colegiul Ec. V.Madgearu 

COSTEA IOANA 
ALINA 

Universitatea 
din București 

Facultatea de 
litere 

Limba si 
literatura 
română - Limba 
și literatura 
engleză 

2013 Definitivat 2018 Master – Didactici ale 
disciplinelor filologice 

 2016 Universitatea din 
București 

STĂNILĂ ANA-
MARIA 

Universitatea 
București 
 

Facultatea de 
litere 

Limba si 
literatura 
română - Limba 
și literatura 
engleză 
 

2018   Master – Didactici ale 
disciplinelor filologice 
 
 

 2020 Universitatea din 
București 
 

Curs CCD COSA (Clasa online 
și școala de acasă) 
 

 2020- 2021 CCD București 

Curs Manager de proiect 2019 Extreme Training 
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PISĂU IULIANA Universitatea  
Spiru Haret 
București 

Facultatea de 
limbi și 
literaturi 
străine 

Limba si 
literatura 
română - Limba 
și literatura rusă 
 

2001 Definiti-vat  2005 Înscrisă la gradul didactic II  2020 Universitatea București 
Facultatea de limbi străine 

Master Comunicarea 
managerială și resurse 
umane 
 

2005 
 

SNSPA 
 

How to teach an exam class 
for B2 First for schools and 
C1 Advanced 
 

2021 Cambridge Assessment 
English 

Conferința Fisher 
 

2020 Fisher International 

The future of English 
teaching, learning and 
assessment – in 
conversation  
 

2020 Cambridge Assessment 
English 
 

How to Sharpen Your ESP 
Learners’ Employability  
Skills 
 

2020 Express Publishing 

Everybody thinks they can’t 
before they can – the 
benefits and drawbacks of 
online teaching 
 

2020 Express Publishing 
 

How exam preparation 
helps with goal setting and 
motivating learners to fulfil 
their potential 
 

2020 Cambridge Assessment 
English 
 

Reimagining learning and 
assessment – shaping 
education 
 

2020 Cambridge Assessment 
English 
 

Engagement, confidence 2020 Cambridge Assessment 



 36 

and success – practical ideas 
for the classroom 
 

English 
 

Activities to reconnect in a 
disconnected word  

2020 Cambridge Assessment 
English 
 

Learning Academic Content 
Through English 

2020 National Geographic 
Learning Webinar 
 

Cambridge Day 2020 Cambridge University 
Press 
Cambridge Assessment 
English 
 

Global Skills assessment for 
learning vocabulary digital 
skills 
 

2020 Oxford University Press 

Webminars for teachers 
Revisions to A2 Key and B1 
Preliminary from 2020 
 

 
2018 

British Council 
Cambridge Assessment 
English 

CHIN LEE REBEKAH Northeastern 
University, 
SUA 

Chimie Chimie  2012 Debutant  Master Biochimie 
 

2020 Universitatea București 
 

Conferința Fisher 2020 Fisher Educational  
 

Activities to reconnect in a 
disconnected word 
 

2020 Cambridge Assessment 
English 
 

Engagement, confidence 
and success – practical ideas 
for the classroom 
 

2020 Cambridge Assessment 
English 
 

Learning Academic Content 
Through English 
 

2020 National Geographic 
Learning Webinar 
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10 rules for encouraging 
active participation and 
interaction online 
 

2020 Cambridge Assessment 
English 
 

How exam preparation 
helps with goal setting and 
motivating learners to fulfil 
their potential 
 

2020 Cambridge Assessment 
English 
 

Conferința Fisher  2019 Fisher Educational 
 

Webminars for teachers 
The alignment of Starters, 
Movers, Flyers and Key for 
Schools and the impact on 
learning 
 

 
2018 
 

British Council 
Cambridge Assessment 
English 
 

LEUCA SIMONA Universitatea 
PETRU MAIOR, 
Tg. Mureș 
 

Facultatea de 
Științe și litere 

Limba si 
literatura 
română - Limba 
și literatura 
engleză 
 

2009 Debutant  Master – Istoria literaturii și 
sistemul criticii literare 

2011 Universitatea PETRU 
MAIOR, Tg. Mureș 
 

Cambridge Day 
 

2020 Cambridge University 
Press 
Cambridge Assessment 
English 
 

How exam preparation 
helps with goal setting and 
motivating learners to fulfil 
their potential 
 

2020 Cambridge Assessment 
English 
 

Engagement, confidence 
and success – practical ideas 
for the classroom 
 

 
2020 

Cambridge Assessment 
English 
 

Four key ways to develop 
independent learners 

2020 Cambridge Assessment 
English 
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Using tasks in language 
teaching 

2020 Cambridge Assessment 
English 
 

Conferința Fisher 
 

2020 Fisher Educational 
 

Activities to reconnect in a 
disconnected word 
 

2020 Cambridge Assessment 
English 
 

Conferința Fisher 
 

2019 Fisher Educational 
 

CIOC RUCSANDRA Universitatea 
București 

Facultatea de 
Litere 
 

Limba si 
literatura 
română - Limba 
și literatura 
franceză 
 

2005 Grad 
didactic I 

2015 Doctorat  2011 Universitatea din 
București 
 

Master  
Literatura română modernă 
și contemporană 
 

2007 Universitatea din 
București 
 

Învățământ/Management și 
leadership educational 
 

2016 
 

CCD București 
 

Managementul riscurilor de 
corupție în educație. 
Educație interculturală 
pentru o școală nouă 
 

2016 CCD București 
 

Program de formare 
continuă Metode și strategii 
didactice pentru o școală 
fără bullyng 
 

 2020 
 

Asociația EDU for YOU 
 

Curs CCD COSA (Clasa online 
și școala de acasă) 
 

 2020- 2021 
 

CCD București 
 

GEORGESCU 
SORINA 
 

Universitatea 
București 

Facultatea de 
Litere 

Limba franceză 1974 Definitivat  1993    
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TATULESCU 
CRISTINA NINA 

Universitatea 
București 
 

Facultatea de 
Fizică 

Fizică 1998 Gradul I 2014 Master – Managementul 
organizațiilor educaționale 
 

2020 Universitatea Politehnică 
Buvurești 

Master - Informatică 
aplicată 
 

2009 
 

Universitatea din 
București 
 

Învățarea productivă - 
învățarea în lumea reală  
 

2019 CCD București 

The Hour of Code 
 

2019 
 

Code 
 

Aplicații Google în educație - 
începători  
 

2016 CCD București 

Învățarea științelor - 
abordări metodologice 
modern 
 

2017 Centru de evaluare și 
analize educaționale 

Evaluator de competențe 
profesionale ale cadrelor 
didactice din învățământul 
preuniversitar 
 

2017 CCD București 

MARGHESCU 
CRISTINA 

Universitatea 
Politehnică 
București 

Facultatea de 
Științe 
aplicate 
 

Matematică-
informatica 

2020 Debutant  Master - Master  
Teoria codării și stocării 
informației 
 

Facultatea 
de Științe 
aplicate 
 

Universitatea Politehnică 
București 
 

MOCANU ANA-
MARIA 

Universitatea 
București 

Facultatea de 
chimie 

Chimie medicală 2018 Debutant  Curs CCD COSA (Clasa online 
și școala de acasă) 
 

 2020- 2021 CCD București 

Master Chimia 
medicamentelor si 
Produselor Cosmetice 
 

2020 Universitatea din 
București 
 

PANĂ ANDREEA Universitatea 
București 

Facultatea de 
biologie  

Biologie 2015 Definitivat  2018 Master Biologie medicală 
 

2017 Universitatea din 
București 
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Curs perfecționare Aplicații 
Google în educație 
 

2017 CCD București 

CRUCEANU 
ALEXANDRINA 

Universitatea 
Ștefan cel Mare 
Suceava 

Facultatea de 
Istorie-
Geografie 

Istorie-
Geografie 

2007 Definitivat  
 

2010 
 
 
 
 

Masterat Turism și 
dezvoltare regională 
 

2012 Universitatea Ștefan cel 
Mare Suceava 
 

Doctorat - Geografie  
2015 

Universitatea Alexandru 
Ioan Cuza - Iasi 

Limba si literatura română - 
Limba și literatura engleză 
 

2020 Universitatea din 
București 
 

Curs abilitare curriculară 
pentru profesorii de istorie 
 

2018 CCD București 

Curs perfecționare 
Școala incluzivă, școală 
pentru toți 
 

2017 
 

CCD  
București 
 

NĂSTĂSIE ADINA Universitatea 
Craiova 

Facultatea de 
Litere și 
istorie 

Istorie-Limba 
latină 

1998 Grad 
didactic I 

2013 Curs de formare Educația 
antreprenorială – o șansă 
pentru tine 
 

 2020 ARTEC Craiova 

Masă rotundă Învăț țn clasă 
și dincolo de hotarele ei 
 

 2020 CCD Dolj 

Curs de formare Educația 
incluzivă în secolul XXI 
 

 2020 ARTEC Craiova 

Workshop Eliminarea 
prejudecăților și 
promovarea unei educații 
incluzive în concordanță cu 
cerințele europene, în 
sistemul educașional 
românesc 

 
2019 

ARTEC Craiova 
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Curs  Scriere de proiecte 
pentru tinerii cu nevoi 
speciale 
 

 2019 ARTEC Craiova 
Erasmus+  Your Voice 
matter 

Conferința internațională de 
diseminare Inclusive 
education for a better life  
 

 2019 ARTEC Craiova 
Erasmus+  Your Voice 
matter 

Conferința internațională  

Erasmus+  Your Voice 

matter 

 

 

2019 

ARTEC Craiova 

 

Simpozion Național 
Restitutio Matei Basarab în 
ceas aniversar 

 2019 CN Matei Basarab 
ISMB 
Muzeul Național de Istorie 

Expert in Management 
Educațional 
 

 
2017 

RNEME 

Curs internațional-„Social 
integration of migrations by 
knowledge and 
communication” în cadrul 
proiectului de Parteneriat 
strategic Erasmus+  K2, 
Educația adulților 
 

2017 Asociația Culturală ARTEC 
în parteneriat cu 
Assiciazione Laboratorio 
del Cittadino Onlus, Italia 

Metode de comunicare cu 
elevii pentru prevenirea 
abandonului școlar  
 

2018 Asociația Culturală ARTEC 

Strategii de lucru la clasă 
pentru dezvoltarea 
competențelor și abilităților 
elevilor cu CES  
 

2017 Asociația Culturală ARTEC 

Prevenție și pregătire 2017 Societatea Națională  
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pentru dezastre de Cruce Roșie din 
România, filiala sector 1 
București 
 

Program de formare 
continua: Eficientizarea 
managementului instituțiilor 
de învățământ 
preuniversitar 
 

2017 Asociația Egomundi 

Program de formare 
continua: Inovare și 
schimbare în managementul 
instituțiilor de învățământ 
preuniversitar 
 

2017 Asociația Egomundi 

Managementul și 
dezvoltarea proiectelor 
europene 

2017 Asociația Culturală ARTEC 

Metode de lucru 
nonformale la clasa, 
organizator 
 

2017 Asociația Culturală ARTEC 

Cursul „Etică și integritate în 
unitățile de învățământ 
preuniversitar” 

 

2015 CCD Mehedinți 

Cursul „Competență și etică 
profesională în inspecția 
școlară”  

 

2015 CCD Mehedinți 

Cursul „A doua șansă-acces 
la educație”  

 

2015 CCD Mehedinți 
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Cursul  „Școala altfel” 

  

2016 CCD Mehedinți 

Program de formare 
continuă Istoria recentă a 
României  

 

2015 CCD Bacău 

Curs Educația 
antreprenorială și 
orientarea în carieră 

 

2017 Asociația Culturală ARTEC 
Craiova 

Curs Abilități de comunicare 
și negociere 

 

2016 Asociația BranArt 

Curs Educația incluzivă în 
școală 

 

2017  

Conferința internațională 
Caring and sharing good 
practices 

 

2017 Erasmus Plus 

STROE ADRIANA Universitatea 
București 
 

Facultatea de 
Geografie 
 

Geografia și 
știința mediului  

2013 Definitivat  
 
 

2016 Înscrisă la gradul didactic II 2019 Universitatea din  
București 

Master  
Gestionarea schimbărilor 
efectelor climatice 
 

2017 Universitatea din 
București 

Simpozionul – seminar 
Virtual National School at 
the crossroads- Portrait of 
an Online Teacher 
organizat de Centrul de 
Consultanță și dezvoltare 
regională CCDR Buzău 
 

 2021 
 

CCD Buzău 
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Curs CCD COSA (Clasa online 
și școala de acasă) 
 

 2020- 2021 
 

CCD București 
 

Curs perfecționare 
Documentele CEAC 
 

2019 Vivid Education 

Video-learning for education 
 

2019 Erasmus Plus 

Video-learning for education 
 

2018 Erasmus Plus 

Video-learning for education 
 

2017 Erasmus Plus 

Curs de perfecționare Eco-
profesorul-învăț, motivez, 
inspir 
 

2017 Asociația Viitorul în zori 

Curs perfecționare Educație 
financiară 
 

2018 BCR 

Simpozion international 
Responsabilitate publică în 
educație 
 

2018 SNSPA 
Colegiul Național Regina 
Maria, Constanța 
Liceul Teoretic Ovidius, 
Constanța 

Seminar  
Viața fără violență 
 

2015 ISMB 

Participare proiect SEIF-
Școala de bani 
 

2017 BCR 
Disruptive Thinking 

SORESCU 
ALEXANDRU 

Academia de 
Studii 
Economice 
București 
 

Facultatea de 
finanțe, 
asigurări, 
bănci și burse 
de valori 
 

Finanțe și bănci 2004 Definiti-vat  2019 Înscris la gradul didactic II 
 

2020 Academia de Studii 
Economice 

Master 
Dezvoltarea economică a 
întreprinderii 

2007 Acasemia de Studii 
Economice 
Institutul Național de 
Dezvoltare Economică 
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Master  psihopedagogic 2012 Univ. de Agronomie 
București 
 

Simpozion international 
Responsabilitate publică îîn 
educație  
 

2018 SNSPA 
CN Regina Maria 
Constanța 

DĂNCILĂ TIBERIU Universitatea 
Națională de 
Arte București 

Facultatea de 
Arte 
decorative și 
design 
 

Ceramică-sticlă-
metal 

2011 Debutant  Master - Ceramică - sticlă - 
metal 

2011 Universitatea Națională de 
Arte București 

MAFTEIU 
MARILENA ALINA 
 

Academia de 
Muzica din 
Bucuresti 

Facultatea de 
compozitie, 
muzicologie si 
pedagogie 
muzicala 
 

Muzica 
Muzica 
religioasa 

1997 Gradul II 2010 Certificat de Absolvire a 
Seminarului Pedagogic 
Universitar 

1997 Academia de Muzica din 
Bucuresti 

Master  
Educatie muzicala 
contemporana 

1998 Universitatea de Muzica 
din Bucuresti 

PAVEL LIVIU Academia 
Națională de 
Educație Fizică și 
Sport 

Facultatea de 
Educație 
Fizică și sport 

Educație Fizică 
și sport 

1999 Gradul I 1999 Master Management 
educational 
 

2004-2006 Univ. București 

Program de formare 
continua CRED 
 

2020 MEC 
FSE-POCU 2014-2020 
 

Corpul de experți în 
educație 
 

2012 MEC 

Sesiune de comunicări 
științifice Educația fizică și 
sportul, factori de 
promovare a unui stil de 

2019 Universitatea Ecologică 
din București 
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viață  
 

Curs mentor 2012 Sindicatul Liber din 
Învățământ - Maramureș 

Curs formator 2012 Sindicatul Liber din 
Învățământ - Maramureș 
 

Curs inspector de resurse 
umane 
 

2012 
 

Sindicatul Liber din 
Învățământ - Maramureș 
 

ȘERBAN ANDRIAN 
 

Facultatea de 
teologie  

Religie 
ortodoxă 

Religie  2008 Debutant   
Master Doctrină și cultură 
 

 
2010 

 
Universitatea din 
București  
Facultatea de Teologie 
Ortodoxa 
 

Diplomă de Doctor în 
Teologie 
 

2019 
 

Universitatea din 
București 
Facultatea de Teologie 
Ortodoxa 
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FORMAREA ȘI PERFECȚIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 
DIN COMPLEXUL ȘCOLAR CRONOS  

  
  

Nume  
 și   

prenume  

Studii  Formare inițială  Grad   
didactic  

Vechime   Formare continua  
  

Domeniul 
/profilul  

Specializarea  Anul 
absolv

irii  

Denumire curs  Perioada   Instituția formatoare/  
inițiatoare  

MOAGHEN GABRIELA  Universitatea 
București   

Facultatea de 
Psihologie și 
Științele 
educației  
  

Sociopsihopedagogie   Pedag
ogie   

Gradul I  
  

2020  Master Consiliere 
Școlară  

2010  Universitatea din București  
Facultatea de Psihologie și 
Științele educației  
  

NEAGU LILIANA  
secretar  

Școala 
postliceală 
Cronos  
  

Economic  Asistent de gestiune  2003      Curs perfecționare 
secretar școală  

2008  Fundația pentru Învățământ 
București  
  

Curs perfecționare 
inspector SSM  
  

2016  Centru pt formare și 
perfecționare regională  
  

Curs perfecționare 
pt secretarul 
unităților școlare   
  

2012  CCD București  

STAN CAMELIA  
secretar  

Univ. Hyperion  Fac. de drept 
și 
adm.publică  

Științe administrative  2008    
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Master 
Managementul 
instituțiilor publice  

 

2010  Univ. Hyperion  

Conferința 
Națională 
Globalizarea 
educațieiși noile 
tehnologii  

2012  CCD București  
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Curs perfecționare 
pt secretarul 
unităților școlare   
  

2012  CCD București  

Curs de arhivare a 
documentelor 
școlare  

 

2012  CCD București  

Curs perfecționare 
GDPR Ofițer 
protective date cu 
character personal  
  

2018  Smartexpert  

Secretar 
stenodactilograf 
operator birotică  
  

2004  Școala postliceală Cronos  

IOSIF GABRIELA  
contabil șef  

Academia de 
Studii 
Economice  

Facultatea de 
finanțe și 
gestiune 
economică  
 

Finanțe-contabilitate   1997            

TURCU MARIANA  
bibliotecar  
  

Școala 
postliceală   

  Secretar 
stenodactilograf 
operator birotică  

2000      Bibliotecar  2012  MCPN - CPPC  
  



 

2.2.3. Structura elevilor 

 

Elevii Complexului Școlar CRONOS sunt înscriși la specializarea filologie cu regim de 

predare intensiv în limba engleză. În cadrul liceului funcționează două forme de învățământ: 

zi și frecvență redusă. 

 

2.2.3.1. Liceu forma de învățământ zi 

 

Cea mai mare parte a elevilor din Complexul Școlar CRONOS provin din școli 

gimnaziale de stat, dar sunt și elevi care provin din unități de învățământ privat. 

Aceasta situație se explică prin faptul că școlile gimnaziale private au o istorie relativ 

recentă, astfel că abia acum încep să aibă primii absolvenți. Aceasta ar putea fi o 

oportunitate în condițiile în care aceste școli nu își vor extinde oferta educațională și la nivel 

liceal iar elevii lor este posibil să opteze în continuare spre unități private de învățământ. 

 Din punct de vedere al domiciliului, elevii provin din toate zonele Bucureștiului și 

chiar din localitățile limitrofe din județul Ilfov, școala având acces ușor la mijloacele de 

transport în comun. 

Din punct de vedere al veniturilor, elevii provin din familii de nivel mediu și peste 

medie. Există însă și exemple de elevi provenind din familii nu foarte înstărite pentru care 

educația este o prioritate și care fac eforturi considerabile pentru susținerea cheltuielilor de 

școlarizare. 

Încă din primii ani de funcționare, liceul Cronos a promovat asigurarea de şanse în 

educaţie şi de sprijinire a elevilor din grupuri sociale defavorizate, acordând burse sociale şi 

integrând în colectivele claselor, elevi aparținând unor grupuri vulnerabile. 

Existența liceelor de tradiție in București face ca, la nivelul învățământului privat – 

unde renumele și palmaresul nu au cum să fie pe măsură, nivelul elevilor să fie de cele mai 

multe ori mediu și sub mediu. Este și cazul școlii noastre însă, rezultatele ultimilor ani au 

demonstrat faptul că, prin măsurile adoptate, școala a reușit să aducă progrese 

semnificative pentru acești elevi, ei obținând la examenul de bacalaureat rezultate 

comparabile cu colegi ai lor din școli mult mai bine cotate. 

 

 

2.2.3.2. Liceu forma de învățământ cu frecvență redusă 

 

 La această formă de învățământ, cea mai mare parte a elevilor au vârste cuprinse 

între 20 și 30 ani și au abandonat studiile liceale pentru a se angaja în țară sau străinătate. 

Dată fiind vârsta și faptul că cei mai mulți dintre ai au și alte priorități pe lângă școală 

(familie, serviciu) riscul de abandon este destul de ridicat. La fel rezultatele la învățătură 

sunt mai slabe date fiind perioadele anterioare de întrerupere a școlii și timpul redus alocat 
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învățării. Există însă și o serie de elevi – nu foarte mulți – care obțin rezultate absolut 

remarcabile pentru vârsta lor. 

Cu toate acestea, educația nu trebuie să se refere doar la elite, iar meritul unei școli 
nu stă neapărat în medalii și premii ci în aportul pozitiv al acesteia la parcursul educațional 
al elevilor săi. Obiectivul liceului CRONOS este acela de a aduce progres individual pentru 
fiecare dintre elevii săi, materializat în rezultate îmbunătățite la finalizarea ciclului liceal în 
raport cu cele existente la venirea în școala. 

Pentru forma de învățământ frecvență redusă – care se adresează persoanelor de 
peste 18 ani – perioadele de întrerupere a studiilor fac ca pronosticul privind rezultatele lor 
școlare să nu fie unul foarte bun. Pentru foarte mulți dintre elevi, obiectivul promovării 
examenului de bacalaureat pare nerealizabil la început. În ceea ce privește elevii claselor de 
zi, mulți dintre ei înregistrează diferențe semnificative între notele la disciplinele umaniste și 
cele reale (mai ales matematică), ceea ce face ca clasamentul lor în ierarhia de la finalul 
clasei a VIII-a sa nu fie cel mai bun. 

Pornind de la aceste realități, procesul instructiv-educativ în liceul Cronos se 
derulează pe două direcții principale. Prima este aceea a asigurării unui nivel general de 
cunoștințe cât mai bun elevilor, materializat prin activități specifice fiecărei discipline în 
parte completate de o serie de proiecte specifice menite să le crească nivelul de instruire. A 
doua direcție este cea a pregătirii temeinice în vederea obținerii unui rezultat cât mai bun la 
examenul de bacalaureat. 

Rezultatele obținute de elevii școlii, materializate atât în notele de la examenul de 
bacalaureat cât și în parcursul educațional și profesional viitor sunt foarte bune. Rezultatele 
examenul de bacalaureat - atât pentru elevii de la zi cât și pentru cei de la frecvență redusă - 
se situează constant peste mediile înregistrate la nivel de București și la nivel de țară.  

La clasele cu frecvență redusă nivelul de cunoștințe al elevilor este foarte variat. 
Momentul și condițiile în care aceștia au întrerupt școala diferă de la o persoană la alta , tot 
așa cum diferă și experiențele ulterioare ale acestora. Întâlnim deopotrivă persoane cu un 
nivel foarte scăzut, dar și persoane despre care, dacă nu am ști care este situația lor școlară, 
am putea crede cu ușurință că au facultatea terminată. Cele mai mari diferențe sunt la 
limbile străine și la abilitățile de utilizare ale calculatorului unde întâlnim toata plaja – de la 
persoane cu un nivel aproape inexistent de cunoștințe până la persoane care își depășesc 
profesorii de la clasă. Un avantaj al claselor cu frecvență redusă îl reprezintă maturizarea 
elevilor. Aceștia sunt la o vârstă la care nu mai urmăresc să braveze în fața colegilor, așa 
cum fac cei de la zi, iar venirea or la școală este motivată de un interes bine definit. Astfel, 
disciplina la ore și atenția sunt mult mai bune ca la clasele de zi. Dificultățile vin în primul 
rând din situația familială a elevilor, mulți sunt la rândul lor părinți, au loc de muncă, trebuie 
ca pe lângă școală să-și întrețină familiile, ceea ce face ca, de multe ori, timpul alocat școlii 
să nu fie suficient. 

  
În rândul practicilor care vizează dobândirea unui nivel general de cunoștințe cât mai 

bun amintim: 
 

·      Abordarea realistă de către profesor a conținuturilor, ținând cont de nivelul clasei. 
·      Introducerea unor teme e cultură generală (de exemplu la orele de educație artistică) 

menite să le trezească interesul 
·      Încurajarea metodelor participative de predare în detrimentul celor expozitive, astfel 

încât elevii să se simtă valorizați 
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·      Suporturile de curs: pentru fiecare disciplină, elevii primesc un set de materiale realizate 
de profesorii școlii. Ele au atât o componentă teoretică cât și una aplicativă și au 
menirea să fixeze și sa completeze noțiunile discutate în orele de predare. 

 
 

 

2.2.3.3. Educația incluzivă 

 

Educaţia incluzivă este un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, 
având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a 
susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor persoanelor din cadrul unei 
comunităţi, cf. Anexa nr. 1 din HG 1251/2005),  o societate pentru toţi în care fiecare se 
simte parte a acesteia. 

 
Principii: 
 

 Diferenţele dintre oameni sunt normale! 

 Diferenţele conduc la progres! 

 Diferenţele presupun respect, nu toleranţă şi nici milă! 

Integrarea este procesul de asimilare a elevului în cadrul învăţământului normal, 
proces prin care elevul se adaptează şcolii în timp ce aceasta rămâne, în cea mai mare parte, 
neschimbată. 

Incluziunea presupune ca şcolile şi sistemul educaţional, în general, să se schimbe şi 
să se adapteze nevoilor elevului. 

Complexul Școlar CRONOS este o școală incluzivă în care se asigură o educaţie 
pentru toţi copiii şi reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de 
discriminare. Elevii beneficiază de toate drepturile şi serviciile sociale şi educaţionale . 

Principiul fundamental al şcolii incluzive este acela că toţi copiii trebuie să înveţe 
împreună oriunde este posibil acest lucru, iar diferențele care pot exista între ei să nu aibă 
nicio importanţă. În cadrul şcolii incluzive, variatele necesităţi ale elevilor trebuie 
recunoscute şi trebuie căutată o soluţie pentru fiecare dintre ele, ţinând cont de stilurile şi 
de ritmurile diferite de învăţare (cf. Declaraţiei de la Salamanca). 
 

INTEGRARE INCLUZIUNE 
 

Nevoile grupului ţintă în vederea integrării 
Schimbarea, adaptarea materiilor şcolare 
Beneficii obţinute de elevi în urma 
integrării 
Profesionişti, expertiză specializată 

Drepturile tuturor elevilor 
Schimbarea procesului şcolar 
Beneficii obţinute de toţi elevii ca rezultat al 
incluziunii 
Sprijin informal şi oficial oferit cadrelor 
didactice 

Educaţie integrată 
Copilul este problema: 
Nu răspunde, nu poate să învețe 

Educaţie incluzivă 
Sistemul educaţional are o problemă: 
Atitudinile cadrelor didactice 
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Are nevoi speciale 
Necesită dotări speciale 
Nu poate ajunge la şcoală 
E diferit de ceilalți copii 
Necesită un mediu special 
Necesită profesori specializați 

Metode rigide, curriculum rigid 
Medii inaccesibile 
Multe abandonuri şcolare şi repetenţii 
Lipsa sprijinului adecvat pentru cadrele 
didactice şi pentru şcoli 
Lipsa implicării părinţilor 
Lipsa materialelor didactice şi a dotării 
Instruire de proastă calitate 

 

2.2.4. Analiza SWOT a unității de învățământ 

 

Analizând mediul extern și intern al școlii putem să identificăm o serie de puncte tari 

și puncte slabe – aferente mediului intern, respectiv oportunități și amenințări – aferente 

mediului extern. 

Cunoașterea acestora ajută școala în elaborarea politicilor viitoare și a măsurilor 

menite a-i asigura o evoluție cât mai bună în viitor. 

 

Puncte tari: 

 

 Spații de învățământ noi, moderne 

 Mijloace didactice perfornante adaptate 

profilului liceului 

 Adaptarea școlii la mediul de învățare 

online prin utilizarea platformelor 

digitale 

 Personal didactic calificat, cu bune 

rezultate în utilizarea instrumentelor TIC 

 Profesori titularizați prin concurs 

național și local 

 Personal didactic auxiliar și personal 

nedidactic calificat 

 Accesul ușor la mijloacele de transport în 

comun 

 Rezultate foarte bune ale elevilor la 

examenul de bacalaureat chiar și în 

contextual crizei epidemiologice 

 Comunicare eficientă cu elevii, părinții și 

la nivelul personalului 

 Asigurarea securităţii elevilor prin sistem 

de supraveghere video  

 Asigurarea stării de sănătate a elevilor și 

Puncte slabe: 

 

 Lipsa unui teren de sport propriu în 

incinta școlii 

 Lipsa profesorilor titulari la fiecare 

disciplină de studiu, din cauza 

numărului insuficient de ore 

 Fluctuația personalului în rândul 

profesorilor suplinitori 

 Nivelul de intrare al elevilor la liceu 

 Riscul de abandon la elevii de la 

frecvență redusă  

 Riscul de răspândire a infectării cu 

virusul SARS-Cov-2 de către elevii de 

la FR care provin din diferite medii 
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personalului salariat în contextul 

pandemiei Covid-19 

 Existența unor programe create la nivelul 

școlii menite să îmbunătățească calitatea 

procesului instructiv – educativ 

 Planurile-cadru permit dezvoltarea unei 

oferte educaționale proprii prin 

intermediul CDȘ 

 Gestionarea eficientă a resurselor 

financiare 

 Existența tuturor avizelor și autorizațiilor 

necesare funcționării unei unități de 

învățământ 

 Inserţia adecvată a absolvenţilor în 

instituţiile de învăţământ superior 

 Acreditarea unității de învățământ 

atrage finanțarea din bugetul public  

 Dotarea sălilor de clasă cu pupitre 

individuale 

 

Oportunități: 

 

 Elevi din școlile gimnaziale private care 

nu au nivel liceal 

 Elevi din școlile gimnaziale de stat care 

se orientează către învățământul privat 

 Deschiderea părinților către 

învățământul particular 

 Nivelul de trai ridicat al Capitalei în 

raport cu alte localități: șomaj scăzut, cel 

mai mare salariu mediu 

 Migrația elevilor din afara capitalei 

 Îmbunătățirea imaginii învățământului 

particular în București 

 Receptivitatea manifestată de ISMB 

privind inroducerea unor discipline 

opţionale noi 

 Oferta universităților naționale și 

internaționale 

 Existenţa în municipiul București  a unui 

Amenințări: 

 

 Existența liceelor cu tradiție în 

București 

 Scăderea populaţiei şcolare 

prognozată atât pentru nivelul 

gimnazial, cât şi pentru cel liceal 

 Evoluțiile recente la nivelul 

învățământului privat impun 

necesitatea dezvoltării în continuare 

a bazei materiale la un nivel pentru 

care sunt necesare resurse 

financiare considerabile 

 Planul de învăţământ şi programele 

şcolare prea încărcate la anumite 

discipline, centrează actul educativ 

pe aspectul informativ, teoretic în 

defavoarea celui formativ 

 Rezerva sponsorilor cu privire la 

susținerea activităților desfășurate 
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număr ridicat de ONG-uri, asociaţii, 

organizaţii care dezvoltă programe 

educaţionale pentru elevi şi tineri 

 Legislația MEN 

 Legislația privind asigurarea calității în 

educație 

 Oferta generoasă de cursuri de formare 

oferite de furnizori de educaţie 

 Susținerea finanțării învățământului 

privat de la bugetul de stat 

 Parteneriate cu comunitatea locală 

 Autonomie instituțională 

 Existența platformelor de învățare online 

care permite continuarea procesului de 

predare-învățare-evaluare și a 

instrumentelor TIC 

 

de elevii liceelor particulare 

 Disfuncțiuni ale platformelor de 

învățare online generate de 

supraîncărcare 

 Pandemia generată de răspândirea 

infectării cu virusul SARS-Cov-2 

 

 

 

2.3.  Componenta strategică 

 

Strategia unității de învățământ Complexul Școlar CRONOS sintetizează intențiile 

conducerii școlii, cadrelor didactice, elevilor și părinților, legate de viitorul școlii și al 

comunității. 

 

2.3.1. Viziune, misiune, valori 

 

Viziunea Complexului Școlar CRONOS 

 

Viziunea noastră este bazată pe dorința de a respecta valori esențiale precum 

educația, profesionalismul și responsabilitatea. Ea se construiește pe premisa permanentei 

motivări a elevului, pe menținerea interesului și a curiozității lui. 

 Ne dorim să formăm elevi care nu se mulțumesc cu ceea ce li se dă, care nu așteaptă 

de la viață un lucru sau altul, ci acționează pentru a le obține. 

 În opinia noastră, școala nu trebuie să fie un cod de norme ci un organism viu prin 

resursele sale, cu oameni eficienți (adulți și copii) care pretind și oferă în aceeași măsură.  
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Misiunea Complexului Școlar CRONOS 

 

Misiunea școlii CRONOS este aceea de a oferi o educație solidă care să le asigure 

elevilor tot sprijinul pentru a-și forma un viitor conform năzuințelor individuale și ale 

familiei.  

Elevii își petrec o bună parte din timp la școală, prin urmare, aceasta trebuie să fie un 

loc esențial pentru conturarea stării lor generale de bine, sub aspect social, fizic și 

emoțional. Sănătatea și starea de bine a elevilor le influențează capacitatea de a beneficia 

de pe urma unei educații de calitate și de a-și atinge întregul potențial școlar. 

Niciun elev nu este identic cu altul și niciun elev nu răspunde la fel cu altul la o 

metodă pedagogică, fiind prea mulți factori în joc.  

Cu toate acestea, ființa umană este proiectată să fie însetată de frumos, de bine, de 

adevăr. Chiar și atunci când greșim și ne îndepărtăm de aceste idealuri, de fapt, în adâncul 

conștiinței, le prețuim și am vrea să le regăsim.  

De aceea, orice metodă pedagogică trebuie să urmărească frumosul, binele, 

adevărul. Dacă urmărește doar adevărul (cunoștințele brute), devine plictisitoare, iar elevii 

nu mai sunt motivați.  

De aceea, la școala CRONOS, noi nu nesocotim niciuna din componentele triadei 

clasice: 

 Adevărul – informațiile și cunoștințele transmise. Elevii școlii CRONOS 

beneficiază de un corp profesoral pregătit, care are ca misiune să transmită o 

mare cantitate de materie școlară, prevăzută de programele aferente fiecărei 

materii.  

 Binele – nu neglijăm componenta morală, prin programele etice, sau prin 

furnizarea unor modele de comportament . 

 Frumosul – informațiile sunt transmise într-o manieră atractivă și agreabilă, 

astfel încât elevii să poată regăsi bucuria de a învăța, de a cunoaște și de a se 

pregăti pentru viitorul lor.  

 

 

2.3.2. Ținte și obiective strategice 2018-2023 
 

Strategia de guvernare vizează o serie de obiective la nivelul educației: 

 Creșterea performanței sistemului românesc de învățământ 

 Asigurarea politicilor de echitate socială 

 Asigurarea deprinderilor și competențelor care să permită dezvoltarea 

personală, intelectuală și profesională din perspectiva învățării pe tot 

parcursul vieții 

 Deschiderea sistemului de educație, formare profesională și cercetare către 

societate, către mediul social, economic și cultural 



 56 

 Întărirea gradului de coeziune socială și creșterea participării cetățenilor la 

programele de dezvoltare economică și socială prin promovarea cetățeniei 

active 

 Stimularea inovării și creativității, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate 

nivelurile de educație și formare profesională 

 Construirea societății cunoașterii prin transformarea educației în vector de 

dezvoltare socio – economică 

 Asigurarea competitivității la nivel european și internațional 

 Stimularea creativității, inovării și transferului tehnologic 

 Depolitizarea sistemului și promovarea profesioniștilor în managementul 

educațional 

 Promovarea politicilor publice bazate pe nevoile sistemului, identificate în 

urma unor studii și analize 

 Respectarea principiului autonomiei în educație și a principiului 

responsabilității publice și întărirea mecanismelor legate de funcționarea 

acestor principii 

 Integrarea tinerilor pe piața muncii prin dezvoltarea de politici care să asigure 

un nivel ridicat de creștere și ocupare durabilă a forței de muncă, bazate pe 

cunoaștere 

 Creșterea vizibilității internaționale a României prin rezultatele obținute în 

educație 

 Coordonarea politicilor din sectorul educației cu politicile și inițiativele altor 

sectoare, în vederea atingerii obiectivelor mai sus menționate 

 Creșterea resurselor financiare alocate educației, inclusiv prin atragerea unor 

surse de finanțare private 

 Respectarea principiului dialogului social. 

 

La nivelul ISMB, au fost stabilite următoarele ținte strategice – opțiuni strategice / 

domenii funcționale: 

 

1. Înfăptuirea politicilor educaţionale ale M.E.C. cu scopul asigurării cadrului adecvat 

pentru o educaţie de calitate în învăţământul bucureştean.  

2. Asigurarea unui management flexibil la nivelul şcolilor (unităţilor de învăţământ) în 

perspectiva realizării egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului 

şcolar, părăsirii timpurii a şcolii şi îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale şi 

testările internaționale.  

3. Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi 

perfecţionare în vederea îmbunătăţirii calităţii procesului instructiv-educativ. 

4. Promovarea Învăţământului Profesional şi Tehnic şi corelarea ofertei educaţionale 

cu cerinţele economiei naţionale, în vederea unei bune inserţii sociale a absolvenţilor. 
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5. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală în toate unităţile de 

învăţământ.  

6. Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie publică 

locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, O.N.G.-uri.  

7. Atragerea de resurse de finanțare și gestionarea eficientă a celor existente. 

 

Din analiza mediului intern al Complexului Școlar CRONOS (puncte tari și slabe) și a 

celui extern (oportunități și amenințări) se identifică o serie de aspecte care necesită 

dezvoltare în viitor pentru a asigura continuitatea școlii și îmbunătățirea poziției acesteia în 

cadrul rețelei școlare a municipiului București. 

Simpla obținere a unor rezultate bune nu mai este suficientă pentru a asigura 

succesul unei școli. Managementul trebuie să analizeze evoluțiile din mediul exterior și, 

funcție de acestea să adopte o serie de măsuri care să pună în acord serviciile educaționale 

oferite de școală cu așteptările potențialilor elevi. 

Nu în ultimul rând, asigurarea resurselor financiare necesare derulării în bune 

condiții a procesului educațional constituie un obiectiv principal în condițiile în care, ca 

unitate de învățământ privată, școala se finanțează din taxe. 

 

 

 

Din analiza efectuată au rezultat următoarele ținte strategice pentru perioada 2018 

– 2023: 

 

Ținta strategică 1: 

Îmbunătățirea performanței școlare în rândul elevilor Complexului Școlar CRONOS prin 

creșterea motivației pentru studiu și optimizarea calității actului didactic, inclusiv în 

mediul online 

 

OS1. Menținerea unei promovabilități ridicate la examenul de bacalaureat 

OS2. Derularea de proiecte educaționale care să asigure cointeresarea elevilor și 

participarea acestora la propriul proces de formare 

OS3. Prezentarea unor exemple de cariere profesionale de succes  

 

Ținta strategică 2:  

Promovarea unei oferte educaționale în concordanță cu aspirațiile beneficiarilor direcți ai 

educației 

 

OS1. Identificarea cererii şi nevoilor de educaţie ale beneficiarilor 

OS2. Identificarea resurselor necesare dezvoltării CDȘ 

OS3. Realizarea ofertei şcolii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de resursele existente  
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Ținta strategică 3: Poziționarea unității de învățământ ca o școală deschisă, cu un climat 

de siguranță fizică și de dezvoltare personală pentru elevi 

 

OS1. Facilitarea accesului elevilor la o educație de calitate 

OS2. Acces egal la educație  

OS3. Asigurarea unui mediu plăcut și sigur de lucru, menținerea spațiilor în condiții optime 

de funcționare 

OS4. Derularea unor programe de parteneriat interinstituțional, intern și internațional.  

OS5. Promovarea imaginii unității de învățământ 
 

Ținta strategică 4:  

Asigurarea resursei umane necesare și a dezvoltării profesionale pentru toți angajații 

 

OS1. Angajarea personalului didactic în conformitate cu legislația muncii și cu legislația din 

domeniul educației 

OS2. Înscrierea la programe de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul 

specialităţii şi al didacticii disciplinei inclusiv axate pe tehnici de predare online 

OS3. Monitorizarea şi coordonarea activităţii cadrelor didactice  

OS4. Evaluarea performațelor cadrelor didctice în baza unor standarde și criterii unitare 

 

Ținta strategică 5:  

Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale a școlii în vederea promovării unui proces 

educațional performant  

OS1. Achiziționarea de materiale și mijloace didactice specifice necesare derulării procesului 

de predare online sau in sistem mixt 

OS2. Asigurarea bazei materiale și a resurselor necesare procesului educațional 

OS3. Aplicarea proiectelor de investiții și de reparații 

OS4. Extinderea bazei materiale a școlii prin achiziționarea proprietăților vecine 

 

Ținta strategică 6:  

Asigurarea măsurilor de funcționare a unității de învățământ pe perioada pandemiei 

Covid-19 

OS1. Pregătirea spațiilor unității de învățământ înainte de deschiderea anului școlar 

OS2. Pregătirea infrastructurii de predare în contextul pandemiei Covid-19 
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2.4. Componenta operațională 

 

Principalele resurse necesare implementării planului de dezvoltare instituțională sunt de 

natură financiară, umană, logistică și de timp. 

 

 Resursele financiare provenite din taxele de școlarizare şi din finanțarea locală, dar și 

prin atragerea unor resurse extrabugetare al căror procentaj trebuie să crească în 

următorii ani; 

  Resursele umane materializate prin echipele de lucru la nivel de comisii, rezolvarea 

disfuncţionalităţilor la nivelul personalului, acoperirii prin planul de încadrare a 

necesarului de personal didactic cu cadre calificate de înaltă ţinută profesională; 

 Resursele logistice constând în dotarea cu aparatură și tehnologie de ultimă oră, 

accesibilitatea informaţiei prin asigurarea accesului la internet, dotarea 

corespunzătoare a laboratoarelor şi sălilor de clasă, înnoirea bazei materiale şi 

auxiliarelor didactice, asigurarea multiplicării şi transmiterii informaţiei în timp util.  

 Resursele de timp concretizate prin orizontul de timp necesar implementării oricărei 

strategii viabile. 

 

2.4.1. Planul de școlarizare 

 

Pe parcursul a 17 ani de existență unitatea de învățământ a autorizat și acreditat mai 

multe nivele de învățământ și calificări profesionale. În prezent, ca urmare a orientării 

cererii și opțiunilor strategice, Complexul Școlar CRONOS funcționează cu o singură 

specializare acreditată: învățământ teoretic, profil umanist, specializarea filologie, cu regim 

de predare intensiv engleză. 

 

În anul școlar 2020 – 2021 a fost realizat următorul plan de școlarizare: 

 

Liceu zi (4 clase): 

          -   filiera teoretica, profil umanist, specializarea Filologie cu regim de predare intensiv 

în limba engleză: 

* 1 clasa a IX-a 

* 1 clasa a X-a 

* 1 clasa a XI-a 

* 1 clasa a XII-a 

 

 Liceu frecventa redusa (19 clase): 

-   filiera teoretica, profil umanist, specializarea Filologie 

 2 clase a IX-a 

 3 clase a X-a 
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 5 clase a XI-a 

 5 clase a XII-a 

 4 clase a XIII-a 

 

 

 

2.4.2. Rezultatele elevilor la examenele de finalizare a studiilor 

 

Anii școlari precedenți au adus rezultate bune pentru liceul nostru la examenul de 

bacalaureat, peste media înregistrată la nivelul capitalei. Acestea au fost posibile datorită 

implementării la nivelul claselor terminale a unui program de pregătire suplimentară la 

materiile de bacalaureat, inclusiv în anul școlar 2019-2020, pe fondul pandemiei generate 

de răspândirea corona virusului. 

Numărul de ore a fost suplimentat pentru a permite o cât mai bună asimilare a 

materiei. Pe parcursul întregului an școlar, evaluările la clasă au fost susținute pe modelul 

subiectelor de bacalaureat pentru a-i obișnui pe elevi cu tipicul acestui sistem de evaluare și 

pentru a le asigura totodată o cât mai clară imagine a nivelului lor în perspectiva susținerii 

examenului. 

 

 
REZULTATE BACALAUREAT 2018 

 
 

 TOTAL 
INSCRISI 

PREZENTI PROMOVATI RATA DE PROMOVABILITATE 
 

 
SESIUNEA IUNIE-IULIE 

 
ZI - PROM. CRT. 

 

12 11 10 90,90% 

FR - PROM.CRT 

 

30 29 19 65,51% 
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REZULTATE BACALAUREAT 2019 
 

 TOTAL 
INSCRISI 

PREZENTI PROMOVATI RATA DE PROMOVABILITATE 
 

 
SESIUNEA IUNIE-IULIE 

 

FR - PROM.CRT 
 

25 25 21  
 

84% 

 

Analiza rezultatelor la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie: 
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REZULTATE BACALAUREAT 2020 

 
 TOTAL 

INSCRISI 
PREZENTI PROMOVATI RATA DE PROMOVABILITATE 

 

 
SESIUNEA IUNIE-IULIE 

 

ZI – PROM. CRT. 15 15 14 93,3% 

FR – PROM.CRT. 
 

57 54 49 
 

90,7% 

TOTAL 72 69 63 91,3% 

 

 

Analiza rezultatelor la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, promoția 

curentă: 

 

Forma de învățământ cu frecvență: 

Total înscrieri: 15 

Total prezenti: 15 

Total admiși: 14 

Rata de promovabilitate: 93,3% 
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Distribuția mediilor la limba română: 

 

NOTE Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

NR.ABSOLVENȚI 1 0 3 2 5 3 1 

 

 
Distribuția mediilor la istorie: 

 

NOTE Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

NR.ABSOLVENȚI 0 1 1 3 3 6 1 
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Distribuția mediilor la geografie: 

 

NOTE Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

NR.ABSOLVENȚI 0 0 1 2 5 5 2 

 

 
 
 

Forma de învățământ cu frecvență redusă: 

Total înscrieri: 57 

Total prezenti: 54 

Total admiși: 49 

Rata de promovabilitate: 90,7% 

 

Distribuția mediilor la limba română: 

 

NOTE Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 

NR.ABSOLVENȚI 2 7 12 17 9 7 
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Distribuția mediilor la istorie: 

 

NOTE Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

NR.ABSOLVENȚI 2 9 8 11 10 13 1 

 

 
 
 
 

Distribuția mediilor la geografie: 

 

NOTE Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

NR.ABSOLVENȚI 2 2 8 5 17 18 2 
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2.4.3. Rezultatele elevilor la concursuri și competiții 

 
 

Concursuri/Examene 

 

Disciplina Clasa Elevii Premiul 

Concurs Tinere condeie Limba 

română 

Clasa 

 a XII-a 

Constantinescu 

Ana Maria 

Premiul al III-lea 

Concurs Tinere condeie Limba 

română 

Clasa 

 a X-a 

Stancu 

 Ioana 

Premiul al III-lea 

Concurs Facultatea de 

Chimie, Universitatea din 

București Elementul 

necunoscut 

Chimie Clasa  

a X-a 

Luccacioni 

Roberto 

Marin Bianca 

Valentina 

Diplomă 

de participare 

Simpozion municipal 

Invenții de-a lungul timpului 

Științe Clasa 

 a XII-a 

Mansour Yulisa 

Nadia 

Macovei Teodora 

Diplomă 

de participare 

 

 

 

Proiect CIVITAS Respectă 

mediul natural! Lui îi 

aparții! 

 

 

 

Educație 

ecologică 

Clasa 

 a XII-a 

Woytovict Emma Diplomă 

Clasa 

 a XII-a 

Filip Mihai 

Cosmin 

Diplomă 

Clasa 

 a XII-a 

Vasiliu 

 Ștefan 

Diplomă 

Clasa 

 a XII-a 

Maldea Antonio 

Mark 

Diplomă 

 

 

Proiect CIVITAS Educarea 

elevilor pentru economia 

circular-economie care 

produce zero deșeuri 

 

 

 

Educație 

ecologică 

 

Clasa 

 a X-a 

Stancu 

 Ioana 

Diplomă 

Clasa 

 a X-a 

Mînea Medeea 

Alexandra  

Diplomă 

Clasa 

 a X-a 

Unteșu 

Alessandra 

Cristiana 

Diplomă 

Clasa 

 a X-a 

Luccacioni 

Roberto 

Diplomă 

Concurs județean de creație 

plastic  Copiii și datinile 

strămoșești de primăvară  

 

Educație 

plastică 

Clasa 

 a X-a 

Woytovict Emma Premiul I 

Concurs județean de creație 

plastic  Copiii și datinile 

Educație 

plastică 

Clasa 

 a X-a 

Filip Mihai 

Cosmin 

Premiul al II-lea 
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strămoșești de primăvară  

Concurs Tinere condeie Limba 

română 

Clasa 

 a XI-a 

Constantinescu 

Ana Maria 

Premiul al II-lea 

Proiect internațional – 

Competiția 

USE.RECYCLE.BREATHE CUP 

Educație 

fizică 

Echipa de 

fotbal a 

liceului 

 Premiul al III-lea 

Concurs Tinere condeie Limba 

română 

Clasa 

 a X-a 

Stănescu Vlad Mențiune 

Concurs Tinere condeie Limba 

română 

Clasa 

 a IX-a 

Atrenie Bogdan  Mențiune 

Concurs Tinere condeie Limba 

română 

Clasa 

 a IX-a 

Udrescu Vlad Mențiune 

Cambridge English  Limba 

engleză 

a IX-a  Woytovich Emma Cambridge 

English Level 2 

Certificate in 

ESOL 

International 

(First) 

Cambridge English  Limba 

engleză 

a IX-a Filip  

Cosmin 

Cambridge 

English Level 2 

Certificate in 

ESOL 

International 

(First) 

Cambridge English  Limba 

engleză 

a IX-a  Alecu  

Adrian 

Cambridge 

English Level 2 

Certificate in 

ESOL 

International 

(First) 

Cambridge English  Limba 

engleză 

a IX-a Vasiliu  

Stefan 

 

Cambridge 

English Level 2 

Certificate in 

ESOL 

International 

(First) 

Cambridge English  Limba 

engleză 

a IX-a  Gomez Claudia Cambridge 

English Level 2 

Certificate in 

ESOL 

International 



 69 

(First) 

Cambridge English  Limba 

engleză 

a X-a Zorkot  

Sarah 

Cambridge 

English Level 2 

Certificate in 

ESOL 

International 

(First) 

 

Cambridge English  Limba 

engleză 

a X-a Istrati Beatricie Cambridge 

English Level 2 

Certificate in 

ESOL 

International 

(First) 

Cambridge English  Limba 

engleză 

a XI-a  Cristian Ghiță  Cambridge 

English Level 2 

Certificate in 

ESOL 

International 

(First) 

Cambridge English  Limba 

engleză 

a XI-a  Theodor 

Grigorescu 

Cambridge 

English Level 2 

Certificate in 

ESOL 

International 

(First) 

Cambridge English  Limba 

engleză 

a X-a  Neguț 

 Irina Maria 

Cambridge 

English Level 2 

Certificate in 

ESOL 

International 

(First) 

Use.Recycle.Brathe – essays 

and communication session 

Limba 

engleză 

a X-a  Vlad Udrescu Mențiune 

Use.Recycle.Brathe – essays 

and communication session 

Limba 

engleză 

a X-a  Bogdan Artenie Mențiune 

Tinere Condeie – secțiunea 

proză scurtă 

Limba 

română 

a XI-a  Andreea 

Gheorghiu 

Mențiune 

Tinere Condeie – secțiunea 

eseu 

Limba 

română 

a XI-a  Radu Butoianu Mențiune 

Tinere Condeie – secțiunea Limba a XI-a  Vlad Stănescu Mențiune 
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eseu română 

Monarhie și conunism în 

România 

Istorie a XII-a  Miruna Baban- 

Turi 

Diplomă  

Monarhie și conunism în 

România 

Istorie a XI-a  Darius Țigănuș Diplomă 

Concurs 

Artă contra drog 

 

Educație 

artistică 

Complexul Școlar Cronos Diplomă 

AIESEC 

ȘCOALA DE VALORI 

GROW  a XI-a Ghiță  

Daniel 

Diplomă  

Concurs  

Cultură și civilizație în 

România 

Istorie a IX-a Alexandru 

Monica 

Adeverință 

Concurs  

Cultură și civilizație în 

România 

Istorie a IX-a Moșneagu 

Mădălina 

Adeverință 

Concurs  

Tinerii dezbat 

Limba 

română 

a IX-a Țigănuș Marius 

Baruch Ilinca 

Diplomă 

Cu pasul, ochiul și sufletul 

prin București 

Artă Complexul Școlar Cronos Diplomă 

Concurs de creativitate  

București-capitală 

europeană 

Secțiunea 

grafică 

a IX-a Caraghiulea 

Karina 

Alexandru 

Monica 

Toanchină 

Andreea 

Premiul  

al II-lea 

Concurs de creativitate  

București-capitală 

europeană 

Secțiunea 

grafică 

a IX-a Moșneagu 

Mădălina 

Purcherea 

Andreea 

Premiul  

al II-lea 

Spectacol  “Împreună de 

ziua bucuriei“ 

Programul 

Strategia 

națională de 

Acțiune 

comunitară, 

ediția a IV-a 

Clasa a XI-a  Diplome 
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2.4.4. Proiectele școlii 
 
 

Proiecul ZILELE LECTURII 

 

În fiecare an școlar, în liceul Cronos se desfășoară proiectul Zilele lecturii. Fiecare 

ediţie propune o bibliografie din literatura română și literatura universală, incluzând, în 

medie, câte 5 titluri, dintre care elevii aleg două, prin tragere la sorţi, unul vizând o operă 

scrisă în limba română, altul o operă în limba engleză. 

Cele două ediţii semestriale dintr-un an şcolar alternează opere din programa de 

bacalaureat cu altele din literatura străină.  

De exemplu: 

Semestrul I: 

 bibliografie străină: De veghe în lanul de secară (Salinger), Împăratul muştelor (William 

Golding), Mantaua (Gogol), Mari personalităţi ale istoriei. 

 bibliografie pentru bacalaureat: Moromeţii, Ion, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte 

de război, Enigma Otiliei. 

Semestrul al II-lea: 

 bibliografie străină: Avarul (Moliere), Un cuib de nobili (Turgheniev), Moartea lui Ivan Ilici 

(Tolstoi), Dragostea nu moare (Maitreyi Devi), Vântul prin sălcii (Kenneth Grahame). 

 bibliografie pentru bacalaureat: dramaturgie, poezie 

Parcurgerea acestor opere se verifică printr-o dublă evaluare. Evaluarea scrisă 

durează o oră, iar cea orală între 5 şi 10 minute pentru fiecare elev. Evaluarea orală se 

desfăşoară individual şi frontal, elevul fiind examinat de o comisie formată din doi profesori.  

 

            
 

 

 

 

 



 72 

Proiectul 100 DE ÎNTREBĂRI 

 

Proiectul se desfășoară înaintea vacanței de vară și este structurat sub forma unui 

test cu 100 de întrebări din toate materiile studiate pe parcursul anului școlar: întrebări din 

literatură, fizică, chimie, biologie, enunțuri scurte de tradus în engleză ori franceză, formule 

de matematică și întrebări din materiile socio-umane etc. 

 Răspunsurile sunt scurte, și urmăresc modul în care elevii și-au însușit pe parcursul 

anului școlar informațiile fundamentale.  

Evaluările clasice solicită de cele mai multe ori răspunsuri ample, elaborate, însă din 

păcate memoria nu poate să mențină aceste informații pentru o perioadă lungă de timp. 

 Prin testul celor 100 de întrebări ne dorim să-i obișnuim pe elevi să 

rețină esențialul. Dacă această informație există, ea va putea fi ușor dezvoltată ulterior în 

răpunsuri ample, de sinteză. 

 

 

Sărbătorile de Halloween, Crăciun, Mărțișorul 

 

 Fenomenul globalizării a adus și în țara noastră sărbători pe care tinerii le-au îndrăgit 

și le aniversează în diferite moduri. Ca școală, căutăm să valorificăm în cadrul acestor 

proiecte ce este mai bun și mai frumos din aceste evenimente și să tragem învățămintele ce 

se cuvin.  

De exemplu sărbătoarea de Halloween, semnificând printre altele, lupta dintre bine 

și rău, prilejuiește în rândul elevilor concursuri de costume, poezii, povestioare, etc. sau 

competiția dovlecilor. 

Este perioada cea mai frumoasă din an, iar cadourile sunt parte esențială a sezonului 

de iarnă. O modalitate antrenantă de a face schimb de cadouri între colegii de clasă o 

reprezintă deja popularul joc, Secret Santa.  

Acest joc se referă la tradiția de Crăciun occidentală, adoptată cu succes și la noi, prin care 

elevii unei clase fac schimb de cadouri.  

Conceptul de bază al jocului Secret Santa este simplu, numele tuturor participanților sunt 

scrise pe bucățele de hârtie, sub forma unor bilețele. Ele sunt așezate într-o pălărie, cutie, 

coșuleț etc. și sunt amestecate. Fiecare participant extrage un nume, dar nu îl divulgă 

nimănui. Astfel, doar el știe cui îi va cumpăra cadoul.  

Jocul se numește Secret Santa, pentru că persoana care primește cadoul nu știe cine i l-a 

dăruit, așadar este un Moș Crăciun Secret. Cadourile trebuie să aibă trecute numele 

persoanelor cărora le sunt destinate (scrise cu pixul pe un post-it sau direct pe hârtia ori 

punga de cadou) și sunt așezate toate într-un singur loc, de regulă lângă bradul din clasă.  

Frumusetea jocului constă foarte mult în faptul că are o doză mare de surpriză, elementul 

secret îl face distractiv. 
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Venirea primăverii este marcată în fiecare an școlar prin sărbătoarea mărțișorului, 

prilej pentru elevi să își valorifice înclinațiile artistice în cadrul unui atelier de creație în care 

modelează broșe, cercei, mărțișoare, insigne și alte obiecte din pastă polimerică. 

 

 

Conferințele Cronos 

 

Cu frecvență lunară, Complexul Școlar CRONOS organizează conferințe 

motivaționale, invitând personalități (profesioniști ai domeniilor lor), dar și tineri talentați, 

care promit o carieră frumoasă (muzicieni, artiști plastiști etc). Scopul acestor conferințe nu 

este acela de a prezenta un parcurs exceptional și elitist (deși mulți vorbitori fac parte dintr-

o elită intelectuală și profesională), ci de a consolida ideea că fiecare trebuie să își facă 

datoria și să dea ce este mai bun. Este nevoia de a stabili o țintă, un ideal, întărind apoi 

ideea de a-l urma, cu voință, cu abnegație.  

 Amintim o parte din vorbitorii invitați până acum: Iustina Tudor (arhitect peisagist), 

Liviu Tofan (istoric, regizor), Alex Păun (scriitor, scenarist al documentarului ”România 

neîmblânzită”), Ionuț Gobej (medic neurochirurg), Nicolae Drăgușin (jurnalist, asistent 

universitar, scriitor), Ioana Gobej (medic oftalmolog), prof. Mihaela Hăldan (recital artistic 

de canto), Maria-Luiza van de Westenlaken (jurist la Comisia Europeană), Daniel Cristea 

Enache (critic literar) etc.            
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Proiectul PAGINI DE ISTORIE 
 
Prezentarea generală a proiectului 
Acest proiect didactic încurajează apropierea elevilor de studiul istoriei naționale, cu 
precădere de perioada modernă, crucială pentru independența, unirea și consolidarea 
statului român (1859-1945). Punctele de reper (bornele istorice) avute în vedere sunt:  

- Unirea Mică  

- Aducerea unui principe străin 

- Războiul de Independență 

- Primul Război Mondial 

- Marea Unire 

- Istoria Casei regale 

Totodată, proiectul încurajează elocvența și exprimarea îngrijită în public, deoarece etapa 
finală se desfășoară sub forma unei sesiuni de comunicări (conferință-dezbatere).  
Grup țintă 
Elevii claselor IX-XI 
Responsabili 
Profesori: Alexandrina Cruceanu, Adina Năstăsie 
 
Durata  
Proiectul are o frecvență semestrială, fiind decalat în două etape – intermediară (doar 
evaluare scrisă) și finală (evaluare scrisă, urmată de conferință). 
 
Obiective generale 

- Obiective cognitive, de facilitare a accesului la informații cu caracter general, 

fundamentale pentru studiul perioadei avute în vedere 
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- De popularizare a informației, prin cărți de audiență mai largă (în afara cercului 

exclusiv al specialiștilor) 

- De creare a unei ambianțe de studiu și emulație 

- De încurajare a vorbitului în public și susținere a punctului de vedere 

 
Obiective specifice 

- Elevii se vor familiariza cu istoria Casei Regale, în special cu informații despre 

contribuția acesteia la unirea principatelor 

- Apropierea de biografii, memorii, jurnale celebre (de ex – regina Maria, regele 

Carol I, regina Elisabeta etc) 

- Cunoașterea importanței marilor conflagrații premergătoare Unirii de la 1918 

(mai întâi, războiul ruso-româno-turc sau Războiul de Independență, apoi Marele 

Război sau Primul Război Mondial) 

- Cunoașterea contribuțiilor la consolidarea statului român modern – întemeierea 

universităților (Iași, București) de către Al.I.Cuza, extinderea rețelei de cale 

ferată, construcția de poduri (ex. Cernavodă) și șosele, întemeierea Bibliotecii 

Fundației Regale, reforme agrare, modernizarea Bucureștiului (studiu de caz – 

Bucureștiul interbelic), modernizarea sistemului medical (contribuția lui Carol 

Davila) etc. 

- Parcurgerea unor texte/cărți cu caracter de popularizare a marilor evenimente 

istorice 

- Asimilarea de informație urmând trei direcții generale: acuratețea – 

accesibilitatea – cultura generală. Accesibilitatea informației este dată de 

alegerea unor texte adaptate vârstei elevilor, inclusiv presărate cu noțiuni de tip 

”știați că” sau cu aspect anecdotic.  

 
Activități 

La începutul fiecărui semestru, elevii primesc împrumut (de la biblioteca 
școlii) câte o carte de istorie. Dintre titlurile deja distribuite, amintim:”Ferdinand I”, 
”Familia regală și Marea Unire”, ”Carol I”, ”Regina Elisabeta”. La un interval de circa 
3 săptămâni-o lună de la primirea cărții, elevii susțin o primă evaluare scrisă (cu itemi 
pe baza informației parcurse – capitolele sunt indicate în prealabil). Ulterior, se 
derulează etapa finală. De precizat că, odată cu exemplarul de parcurs, elevii primesc 
de la bun început o fișă cu prezentarea proiectului și calendarul acestuia.  

Etapa finală prevede atât evaluarea scrisă (se verifică parcurgerea integrală a 
cărții), cât și o conferință – dezbatere cu clasele participante în proiect.  

 
 
 
 
PROIECT ERASMUS PLUS 
 
Titlul proiectului Get the violence and discrimination out of your life by sports 

 

Durata proiectului: 01.09.2020 – 31.08.202 
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PARTEA a IV-a –MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PDI 

 

 Reuniuni anuale ale colectivului de elaborare al PDI, consiliului de administraţie 

şi şefilor de compartimente pentru a analiza modul de implementare şi 

progresul realizat conform procedurii stabilite în Manualul calităţii elaborat la 

nivelul unităţii de învăţământ. 

 Discuţii cu cadrele didactice, elevii și părinții asupra schimbărilor care au avut loc 

în procesul de predare – învăţare – evaluare. 

 Întâlniri cu reprezentanți ai comunității pentru a adapta permanent oferta 

curriculară la noile schimbări. 

 

ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE PENTRU ELABORAREA PDI 

 

În elaborarea planului de dezvoltare instituțională au fost consultați următorii: 

 Cadrele didactice în vederea stabilirii priorităților strategice care trebuie urmărite 

pentru realizarea misiunii pe care școala și-a asumat-o. 

 Reprezentanți ai părinților și reprezentanți ai elevilor pentru a determina așteptarile 

acestora și modul în care acestea au fost atinse până acum. 

 

Pentru elaborarea planului de dezvoltare instituțională au mai fost consultate 

urmatoarele niveluri: 

 Ministerul Educatiei și Cercetării 

 Ministerul Sănătății 

 Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

 Programul de guvernare 2017 – 2020 

 Programul de guvernare 2019 

 Strategia Europa 2020 

 Planul Local de Actiune pentru Invatamant București-Ilfov (PLAI 2013-2020) 

 Planul Regional de Actiune pentru Invatamant București-Ilfov (PRAI 2016-2025) 

 Resursele materiale, umane si financiare ale scolii 

 

Nivelurile interne şi externe consultate facilitează elaborarea planurilor strategice pe 

termen lung pentru învăţământul teoretic din România, având drept scop asigurarea 

corespondenţei între cererea actuală şi viitoare de abilităţi şi competenţe pe piaţa muncii în 

zona noastră dar şi pentru contextul de politici de dezvoltare la nivel european. 
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ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE 

ŞI ACTUALIZAREA PDI  

 

 

Monitorizarea şi evaluarea, propunerea acţiunilor şi repetarea încercărilor sunt 

sarcini care revin ministerului, consorţiilor regionale şi comitetelor locale de dezvoltare.  

Managementul şcolii urmăreşte derularea programului în şcoală şi colaborarea cu 

comunitatea şi întocmeşte raportul de autoevaluare stabilind periodic punctele tari şi 

punctele slabe ale şcolii şi pe baza acestora planul managerial anual de îmbunătăţire a 

activităţii cu ţinte şi responsabilităţi precise, aşa cum este prezentat de exemplu in Planul 

Operaţional pentru anul 2020-2021. 

Activitățile de monitorizare și evaluare vor viza următoarele aspecte: 

  întocmirea setului de date care să sprijine monitorizarea realizării țintelor, 

etapă cu etapă (datele și informațiile sunt colectate în “baza de date a 

școlii”); 

 analiza informațiilor privind atingerea țintelor; 

 evaluarea progresului în atingerea țintelor, adică gradul de avansare în raport 

cu obiectivele și termenele propuse; 

 costurile – concordanța/neconcordanța dintre ceea ce am planificat și ceea 

ce am obținut; 

 calitatea – nivelul atingerii cerințelor din standardele de calitate;  

 

Datele și informațiile colectate pe baza monitorizării vor fi valorificate pentru 

evaluarea propriu-zisă:  

 stabilirea gradului de atingere a obiectivelor propuse,  

 gradul de implicare a actorilor educaționali,  

 impactul asupra mediului intern și cel extern,  

 nivelul costurilor, 

  oportunitatea continuării/dezvoltării/diversificarii acțiunilor.  

 

Planurile operationale vor fi monitorizate de echipa care a contribuit la realizarea 

acestora.  

Membrii comisiilor metodice își vor evalua activitatea, la nivelul sarcinilor care le 

revin din planurile operaționale, cel putin o dată la sfârșitul semestrelor.  

Concluziile reieșite din evaluarea realizată la nivelul comisiilor vor fi incluse în 

raportul anual, privind starea învățământului din unitatea noastră, și se vor stabili măsuri 

corective și ameliorative.  

Consiliile profesorale de la sfârșitul semestrelor I și II vor analiza gradul de atingere a 

obiectivelor din planurile operaționale asociate semestrului încheiat.  

Revizuirea planului de dezvoltare instituțională se va face, de regulă, la inceputul 

anului școlar, în lunile septembrie – octombrie, pe baza concluziilor desprinse din 



 78 

Raportul privind starea învățământului în școală, în anul școlar încheiat, și pe baza 

propunerilor făcute de beneficiarii directi și indirecți ai școlii. 


